
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради Дніпропетровського коледжу ракетно-

космічного машинобудування Дніпропетровського національного 

університету 

 

28.02.2017 р.                  м. Дніпро 

 

СЛУХАЛИ по п.2: ЛЮБОХИНЕЦЬ В.М., заступника директора з 

навчальної роботи, про аналіз рівня навчальних досягнень студентів за 

результатами директорських контрольних випробувань та порівняння з 

результатами семестрового оцінювання. 

 Любохинець В.М. зупинилась на визначенні рівня навчальних 

досягнень за показниками абсолютної та якісної успішності, розповіла, які в 

коледжі проводяться контрольні роботи (обов’язкові, директорські, 

комплексні), проаналізувала рівень успішності студентів коледжу за 

результатами проведення ДКР та порівняла з результатами зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2016/2017 н.р., визначила, які ПЦК не відповідають 

вимогам. І в кінці виступу зробила висновок, що на сьогоднішній день 

залишається питання рівня якості навчальних досягнень студентів коледжу і 

від цих показників залежить престиж нашого навчального закладу. 

 

 

Проект рішення: 

1. Переглянути на оновити критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів для кожного виду контролю (поточного, тематичного, 

модульного,підсумкового, семестрового) з усіх навчальних дисциплін з 

врахуванням сучасних освітніх тенденцій та рівня навчальних 

досягнень студентів коледжу. 

Термін виконання: д початку літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

Відповідальні: методисти відділень, голови ПЦК, викладачі. 

2. Посилити контроль за проведенням модульних та семестрових 

оцінювань навчальних досягнень студентів. 

Термін виконання: відповідно до графіку проведення модульних 

контролів під час заліково-екзаменаційної сесії. 

Відповідальні: заступники директора, завідувачі відділень, голови 

ПЦК. 

3. Забезпечити дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень 

студентів: 

- розробити план заходів щодо проведення директорської перевірки 

рівня знань студентів; 

- включити у плани  

роботи ПЦК, відділень – розгляд та аналіз рівня навчальних 

досягнень студентів; 



методичної ради коледжу – питання надання методичної допомоги 

викладачам щодо можливостей підвищення рівня навчальних 

досягнень студентів. 

     Термін виконання: до 01 вересня 2017 року. 

     Відповідальні: заступники директора, завідувачі відділень, 

методисти, голови ПЦК. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

СЛУХАЛИ по п.3: ЗАРБАЛІЄВУ Тетяну Євгенівну, методиста, про 

рекомендації педагогічних працівників до атестації у 2017 році. 

 Зарбалієва Т.Є. ознайомила присутніх з списками педагогічних 

працівників, які атестуються (вона озвучила їх поіменно) та нагадала, що на 

запланованому передостанньому засіданні, яке відбудеться 16.03.2017р. 

атестаційна комісія розгляне характеристики, інформацію та якість 

виконання посадових обов’язків педагогічних працівників. 

Проект рішення:  

1. Рекомендувати атестаційній комісії провести атестацію педагогічних 

працівників у 2016-2017 н.р. відповідно до поданих заяв. 

2. Головам ПЦК до 01 березня 2017 року надати характеристики 

педагогічних працівників, які атестуються у 2016-2017 н.р. до НМК. 

3. Наставникам до 01 березня 2017 р. надати інформацію щодо 

педагогічних працівників до НМК. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 
 

 


