ПРОТОКОЛ №5
Засідання педагогічної ради
ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»
від 24.04.2018р.
Порядок денний:
1. Про підсумки атестації педпрацівників коледжу -2018 року .
Заст. директора з НР - Чернявський О.С.
2. Про організаційні заходи щодо відбору та прийому студентів у 2018
році.
Відповідальний секретар приймальної комісії - Добраш А.А.
3. Розгляд акредитаційної справи ДВНЗ «Миколаївський політехнічний
коледж» зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»
Директор коледжу - Зайковський О.С.
1.СЛУХАЛИ:
Чернявського О.С. – заступника директора з навчальної роботи, який
підвів підсумка атестації педагогічних працівників коледжу у 2017-2018 н.р. і
наголосив, що кваліфікаційну категорію:
- «спеціаліст другої категорії» отримали: Жигадло О.О., Ставінська Ю.В.;
- «спеціаліст першої категорії» отримали: Борківський О.В., Зима М.В.,
Кікоть О.О., Касат Н.М., Маріненко Н.І., Томас І.Г., Чернявский О.С.;
- «спеціаліст вищої категорії» отримали: Хорошок С.В., Яремчук О.В.;
- «спеціаліст вищої категорії» підтвердили: Ганчо Л.В., Єрмакова І.О.,
Козачинська Н.В., Кудра Р.С., Карбовський Ю.В., Мариксіна І.В.,
Жованік Г.В., Козачук Н.Ф.;
- «спеціаліст вищої категорії» підтвердили і отримали педагогічне звання
«викладач-методист»: Забабуріна Н.В., Плоткіна О.Г., Суворова О.В.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію заступника директора з навчальної роботи Чернявського О.С.
прийняти до відома.
2.СЛУХАЛИ:
Добраш А.А. - відповідального секретаря приймальної комісії, яка
проінформувала про те, що керуючись Умовами та Правилами прийому, згідно
Плану роботи Приймальної комісії, з метою надання допомого вступникам
необхідно розробити та затвердити графік чергувань в консультаційному
центрі. Також проінформувала про роботу завідувачів відділень по відбору
випускників загальноосвітніх шкіл, професійних навчальних закладів та
працюючої молоді для вступу в коледж. Добраш А.А. наголосила, що:
прийом документів на денне відділення триватиме з 02 липня по
14 липня;

-

-

вступні іспити та співбесіди – з 15 липня по 22 липня;
рейтинговий список вступників буде оголошено 24 липня не
пізніше 12.00;
виконання вимог до зарахування – 28 липня (до 12.00);
зарахування за державним замовленням – 14 серпня не пізніше
18.00;
зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб - 17 серпня не
пізніше 12.00.
прийом документів на заочне відділення з 30 липня по 28 серпня;
фахові іспити з 29 серпня по 02 вересня;
рейтинговий список вступників буде оголошено 04 вересня не
пізніше 12.00;
виконання вимог до зарахування – 07 вересня (до 12.00);
зарахування за державним замовленням – до 10 вересня;
зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб - 17 серпня не
пізніше 12.00.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Добраш А.А.
прийняти до відома та затвердити графік чергувань в консультаційному центрі.

3.СЛУХАЛИ:
Інформацію директора коледжу Зайковського О.С.
про матеріали
акредитаційної справи ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж».
УХВАЛИЛИ:
Затвердити матеріали акредитаційної справи ДВНЗ «Миколаївський
політехнічний коледж». Для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст» з напряму 030502 «Економічна кібернетика» зі
спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» для
проведення первинної акредитації з метою отримання сертифікату на
провадження освітньої діяльності на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до
молодших спеціалістів.
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