ПРОТОКОЛ №7
Засідання педагогічної ради
ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»
від 27.06.2018р.
Порядок денний:

1. Про підсумки екзаменаційної сесії і переведення студентів на старші
курси.
Завідувачі відділеннями
2. Підсумки роботи з організації освітньої діяльності за 2017-2018 н.р.
Заст.директора з НР- Чернявський О.С.
3. Підсумки роботи навчального закладу
Директор коледжу - Зайковський О.С.
1.СЛУХАЛИ:
Завідувачів відділень, які звітували про результати успішності студентів
за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
Звіт Романенко Т.В. завідувача відділення суднобудування та механічної
інженерії:
К-216 куратор Суворова О.В. – успішність 60 %
М-216 куратор Євстегнеєва К.В.– успішність 60 %
Х-216 куратор Савранська В.В. – успішність 45 %
Т-216 куратор Коновалова Г.М. – успішність 52%
К-315 куратор Гаєва С.В. – успішність 45 %
М-315 куратор Бутер О.Є. – успішність 67 %
Х-315 куратор Лук’яненко П.В. – успішність 45 %
Т-315 куратор Сомрякова І.Ф. – успішність 43 %
Звіт
Жованік Г.В. завідувача відділення економіки, телекомунікацій та
інформаційних технологій:
П-216 куратор Молчанова О.О. – успішність 90 %
Б-216 куратор Хапрова О.Б. – успішність 54 %
Ек-216 куратор Кузнєцова В.М. – успішність 68 %
Р-216 куратор Конюхова Н.А – успішність 83%
П-315 куратор Плоткіна О.Г. – успішність 100%
Р-315 куратор Артамонов В.В. – успішність 85 %

Звіт Дмитрук Н.В. завідувача електротехнічним відділенням:
Е-216 куратор Жигадло О.О. – успішність 50 %
Еп-216 куратор Савченко І.В. – успішність 50 %
Еат-216 куратор Єрмакова І.О. – успішність 80%
Е-315 куратор Гожа Т.О. – успішність 75 %
Еп-315 куратор Піньошко Г.І. – успішність 96 %
Еат-315 куратор Вовк Н.Й. – успішність 96 %
Еат-325х куратор Липко Т.В. – успішність 60 %
Звіт Шапорди В.А. завідуючого відділенням загальноосвітньої підготовки:
КБ-117 куратор Василенко О.М. – успішність 88 %
П-117 куратор Добра А.А. – успішність 100 %
П-127 куратор Степаненко А.І. – успішність 100 %
Ід-117 куратор Кононенко Я.О. – успішність 88 %
М-117 куратор Алексашина І.В. – успішність 80 %
Т-11 7куратор Кущова Т.М. – успішність 90 %
Р-117 куратор Баклан Д.А. – успішність 90 %
Еат-117 куратор Лосенко Н.Я. – успішність 65 %
Е-117 куратор Костерчук С.М. – успішність 78%
Еп -117 куратор Черниченко О.В. – успішність 68%
Наголосили, що із зовнішнім незалежним оцінюванням студенти
справилися, окрім 24 студентів, яким дозволили перездачу ЗНО в 2018-2019
н.р.
УХВАЛИЛИ:
1.
Прийняти до відома звіти завідувачів відділень про результати
екзаменаційної сесії за 2017-2018 н.р. та результати зовнішнього незалежного
оцінювання студентів ІІ курсів з української мови.
2.
Головам циклових комісій на своїх засіданнях в вересні 2018 року
глибоко проаналізувати недоліки викладання навчальних дисциплін і прийняти
конкретні заходи щодо забезпечення якості відповідно до стандартів і
рекомендацій ЄПВО (Європейського простору вищої освіти)
Відповідальні: Завідувачі відділень та голови циклових комісій.
2.СЛУХАЛИ:
Чернявського О.С. – заступника директора з навчальної роботи, який
підвів підсумки роботи з організації освітньої діяльності за 2017-2018
навчальний рік.
Наголосив про:
1. Заходи про освіту.
2. Зміни в положенні про ДПА:
- ЗНО з української мови, математики і історії України;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

- Відрахування студентів з результатами ДПА 1,2,3;
- Проведення підготовчих курсів у 2018-2019 н.р.
- Підготовка студентів до ДПА, які не склали його в 2017-2018 н.р.
Розроблені освітні програми з 12 спеціалізацій та оприлюднені на
сайті коледжу.
Перший випуск студентів за новим кодом і переоформленим
сертифікатом.
Розроблення освітньої програми загальноосвітнього циклу (технічний і
економічний).
Замовлені дипломи та додатки європейського зразку, а атестати – після
результатів ДПА з української мови.
Внесення змін до навчальних програм згідно нових планів ІІ-ІV курсів.
Акредитацію 12 спеціальностей у 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію заступника директора з навчальної роботи
Чернявського О.С. прийняти до відома.
2.
Затвердити освітні програми загальноосвітнього циклу за двома
профілями (технічний і економічний) та наказом директора коледжу перевести
студентів ІІ-ІІІ курсів на старші курси, а також студентів ІІ курсів, які не склали
ДПА і погодилися згідно Положення ДПА через рік повторно пройти
атестацію.
3.СЛУХАЛИ:
Зайковського О.С. – директора коледжу, який підвів підсумки роботи
навчального закладу за 2017/2018 н.р. і акцентував на головних питаннях:
1. Штатний розпис та соціальні стандарти.
2. Забезпечення стійкого фінансово – економічного становища
навчального закладу та ефективне управління його майном.
3. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і
видатків навчального закладу та подання його на затвердження до
Міністерства, а також своєчасне подання фінансової та
статистичної звітності, необхідної інформації про майновий стан
навчального закладу (проводилося протягом року).
4. Цільове та ефективне використання коштів загального та
спеціального фонду державного бюджету.
5. Виконання показників ефективності використання державного
майна та його збереження і
раціонального використання
бюджетних коштів, а також показників майнового стану
навчального закладу, затверджених постановою Кабінету міністрів
України від 19 березня 1993 року №203
6. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та
організаціями, банками та іншими організаціями.
7. Додержання умов колективного договору, статуту навчального
закладу.

8. Господарська діяльність та розвиток матеріально-технічної та
навчальної бази.

-

-

Наголосив, що вручення дипломів відбудеться 03 липня 2018р.:
о 10.00 електротехнічне відділення – завідувач Дмитрук Н.В. та
відділення суднобудування та механічної інженерії завідувач Романенко Т.В.
о 12.00 відділення економіки, телекомунікацій та інформаційних
технологій завідувач - Жованік Г.В.

Початок навчального року розпочнеться 28.08.2018р. о 10.00 –
педагогічна рада; 30.08.2018 р. – посадка і знайомство кураторів зі
студентами І курсу; 31.08.2018 р. – «Посвята у студенти».
УХВАЛИЛИ:
1.
Прийняти до відома звіт про підсумки роботи коледжу у 2017/2018
н.р.
2.
В новому 2018/2019 н.р. педагогічному колективу, структурним
підрозділам зосередити основну увагу :
- на завершенні розробки типових освітніх програм технічного і
економічного профілю, що здійснюють підготовку молодших
спеціалістів на базі середньої освіти та відповідні навчальні плани
спеціалізацій;
- завершити ліцензування спеціальностей ОКР «Кваліфікований
робітник» : «моторист (машиніст)»; «матрос»; «електрик судновий»,
забезпечити ефективне функціонування нового відділення «Морського
та річкового транспорту», створення та дообладнання навчально лабораторної бази для підготовки спеціалістів;
- завершити
обладнання
лабораторій
«Електрообладнання
автомобілів і тракторів», «Монтажу, експлуатації та ремонту
електроустаткування », продовжити поточний ремонт приміщень,
їдальні, начально-виробничої майстерні та інших об’єктів коледжу.

Голова педради

О.С.Зайковський

Секретар

А.С.Бігун

