
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання педагогічної ради Дніпропетровського коледжу ракетно-

космічного машинобудування Дніпропетровського національного 

університету 

 

28.09.2016 р.       м. Дніпропетровськ 

 

СЛУХАЛИ по п.4: ЛЮБОХИНЕЦЬ В.М., заступника директора з НР, про 

підсумки рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників коледжу. 

Валентина Миколаївна надала інформацію про кількісний та 

якісний склад педагогічних працівників, підвищення кваліфікації 

викладачів, атестацію педагогічних працівників, про навчально-

методичну діяльність в коледжі (основні напрямки). Розповіла про 

науково-методичну конференцію, де виступили 18 викладачів (всі 

доповіді були актуальними та новаторськими). Зупинилась на 

контингенті студентів та прослідкувала тенденцію зменшення 

контингенту студентів-контрактників. 

Проект рішення: 

1. З метою зниження показника відрахування студентів, 

викладачам коледжу продовжити удосконалення наявних 

технологій навчання, переглянути критерії оцінювання 

навчальної діяльності студентів, приділити увагу більш 

ефективній індивідуальній роботі зі студентами, проведенню 

консультацій та додаткових занять протягом навчальних 

семестрів. 

Відповідальний: завідувачі відділень, голови ПЦК. 

Термін: протягом навчального року. 

2. Запровадити систему директорського контролю через 

проведення директорських контрольних робіт з кожної 

дисципліни та моніторинг результатів. 

Відповідальні: Любохинець В.М., завідувачі відділень, голови 

ПЦК. 

Термін: грудень 2016 р., червень 2017р. 

3. Запровадити практику оцінки рівня професійної активності 

викладачів (наукової та пошуково-дослідницької складової) 

через аналіз наявності публікацій у наукових, фахових 

виданнях, створення методичних рекомендацій (вказівок) 

тощо. 

Відп.: Любохинець В.М., заст.  директора з НР, Дено Н.П., зав. 

НМК, Зарбалієва Т.Є., методист НМК, методисти відділень. 

Термін: травень-червень 2017 року. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення,  голосували одностайно. 

 

СЛУХАЛИ по п. 5: ФОКІНА О.В., заступника директора з НВМ, про 

матеріально-технічне  забезпечення освітнього (навчального) процесу. 



 Олександр Васильович представив до уваги доповідь, в якої відобразив 

навчально-виробничу роботу (це матеріально-технічне забезпечення 

кабінетів і лабораторій), працевлаштування випускників (взаємодія коледжу 

з підприємствами), науково-технічна творчість студентів, практична 

підготовка, курсове і дипломне проектування (надав порівняльну таблицю, в 

якої видно тенденцію зменшення реальних проектів) тощо. 

Проект рішення. 

1. Задіяти активну пропаганду, впровадження сучасних педагогічних, 

виробничих, інформаціно-комунікаційних технологій у навчально-

виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності. 

Відп.: Фокін О.В., заст.. директора з НВР;  

 Чурсін В.Т., зав. відділенням; 

 Ткач Н.С., зав. відділенням; 

 Михайлова В.О., зав. відділенням; 

 Дено Н.П., зав. НМК. 

Термін: протягом навчального року. 

2. Продовжити роботу у напрямку забезпечення умов по підвищенню 

якості курсового та дипломного проектування. 

Відп.: Фокін О.В., заст.. директора з НВР; 

 Голови ПЦК. 

Термін: протягом навчального року. 

3. Посилити роботу у напрямку забезпечення умов для поліпшення 

практичної підготовки студентів у навчально-виробничих майстернях, 

кабінетах і лабораторіях коледжу. 

Відп.: Фокін О.В., заст.. директора з НВР; 

 Бекетов Є.В., зав. вир. практиками; 

 Бабенков Д.П., зав. НВМ. 

Термін: протягом року. 

4. Встановлювати і розвивати творчі зв’язки і контакти в напряму 

наукової та пошуково-дослідницької роботи з аналогічними 

підрозділами інших вищих навчальних закладів і науково-

дослідницьких інститутів в інтересах вдосконалення своєї роботи. 

Відп.: Фокін О.В., заст.. директора з НВР; 

 Бовт І.І., голова студентського науково-техн. товариства     

         «Апогей»; 

 голови ПЦК; 

Термін: протягом року. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення. Голосували – 

одностайно. 

СЛУХАЛИ по п.6: ДЕНО Н.М., завідуюча НМК, про результати 

рейтингового оцінювання педагогічних працівників. 

 У 2015-16 н.р. було проведено рейтингове оцінювання педагогічних 

працівників  з метою визначення рівня професійної діяльності, зібрані 

рейтинги-листи, які обговорювались і затверджувались на засіданнях ПЦК, 

розглядались зав. відділеннями та методистами відділень. 



 Аналіз результатів оцінювання здійснила експертна комісія, склад якої 

затвердив директор коледжу. 

Проект рішення: 

1. Затвердити результати рейтингового оцінювання за 2015-2016 н.р. за 

всіма категоріями: загальний, викладачі, голови ПЦК, завідувачі 

відділень, завідувачі лабораторій. 

2. Фото педагогічних працівників, які посіли 15 перших місць, будуть на 

Дошці пошани. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 
 


