
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання педагогічної ради Дніпропетровського коледжу ракетно-

космічного машинобудування Дніпропетровського національного 

університету 

05.04.2017 р.                  м. Дніпро 

 

СЛУХАЛИ по п.1: ФОКІНА О.В., заступника директора з навчально-

виробничій роботі, про фактори, що впливають на ефективність практичної 

підготовки молодших спеціалістів в умовах навчально-науково-виробничого 

комплексу. 

 Фокін О.В. розповів, що одним з факторів впливу на якість практичної 

підготовки студентів відіграє діяльність керівників практики від 

підприємства та від навчального закладу, тобто суттєво впливають 

організація навчально-виробничого процесу та технології підготовки 

фахівців в умовах навчально-науково-виробничого комплексу. На практичну 

підготовку майбутніх фахівців впливають : 

- технологія підготовки у коледжах і технікумах; 

- професійна спрямованість особистості студента; 

- матеріально-технічна база коледжу, технікуму; 

- сім’я, родинні традиції студентів; 

- тощо. 

Проект рішення:  

1. З метою реалізації ступеневої підготовки фахівців в закладах міста і 

областей України, удосконалення навчально-методичного забезпечення, 

ефективного використання науково-педагогічних кадрів, матеріально-

технічної бази, спільного проведення науково-дослідних робіт, апробації та 

використання результатів наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, 

розглянути питання доцільності створення навчально-науково-виробничого 

комплексу з участю нашого коледжу з попереднім розглядом питання на 

ПЦК, відділеннях для узагальнення на методичній раді коледжу. 

Термін виконання: грудень 2017 р. 

Відповідальні: Сітарчук В.В., Любохинець В.М., Фокін О.В., завідуючі 

відділень, голови ПЦК. 

 2. Удосконалити методичне забезпечення практичної підготовки 

студентів коледжу для проведення лабораторних, практичних занять, 

навчальних і виробничих практик. 

Термін виконання: вересень 2017 р. 

Відповідальні: Фокін ЛО.В., Бабенков Д.П., методисти відділень,завідувачі 

відділень, голови ПЦК. 

 3. З метою забезпечення належного контролю розробити план заходів  

за якісним проведенням лабораторних, практичних занять, навчальних і 

виробничих практик. 

Термін виконання: листопад 2017 р. 

Відповідальні: Фокін О.В., Бекетов Є.В,Бабенков Д.П., завідувачі відділень, 

голови ПЦК. 



1. Визначитись з обладнанням і засобами навчання для проведення 

лабораторних, практичних занять, навчальних практик, які потребують 

ремонту, або відсутні, провести ремонт чи доукомплектування силами 

відділень або залученням спонсорської допомоги. 

Термін виконання: вересень 2017 р. 

Відповідальні: Фокін О.В., Бабенков Д.П., завідувачі відділень. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

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

навчальної роботи, про підсумки проведення атестаційної експертизи 

загальної підготовки, шляхи щодо усунення недоліків та виконання наданих 

комісією рекомендацій. 

 Любохинець В.М., ознайомила присутніх,  що з 14 лютого, протягом 15 

робочих днів в коледжі була проведена державна  атестація, в результаті чого 

визнано наш коледж атестованим на 10 років. На виконання наказу 

департаменту освіти і науки було розроблено план заходів щодо виконання 

рекомендацій експертної комісії. 

Схвалити план заходів щодо виконання рекомендацій, наданих 

експертною комісією за результатами атестаційної експертизи у сфері 

загальної середньої освіти (повна загальна середня освіта) на 2017-2026 роки. 

1. Забезпечити внесення заходів щодо виконання рекомендацій, наданих  

атестаційною комісією, до щорічних планів роботи коледжу (індивідуальні 

плани роботи викладачів, плани роботи ПЦК, відділень, посадових осіб, 

відповідальних за напрями роботи, планів роботи структурних підрозділів, 

комплексного плану роботи коледжу). 

Термін виконання: до 01 вересня (щорічно). 

Відповідальні: заступники директора,завідувачі відділень, методисти, голови 

ПЦК. 

2. Проводити щорічний контроль та аналіз виконання запланованих 

заходів. 

Термін виконання: початок календарного року. 

Відповідальні: заступники директора (за напрямами). 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення та план заходів щодо виконання 

рекомендацій, наданих експертною комісією за результатами атестаційної 

експертизи у сфері загальної середньої освіти на 2017-2026 р.р., голосували 

одностайно. 

 

СЛУХАЛИ по п.3: СІТАРЧУК В.В., заступника директора з виховної 

роботи, про особистісно-орієнтоване виховання студентів коледжу. 

 Сітарчук В.В. обговорила з присутніми основні напрями виховання, які 

реалізуються в коледжі в процесі навчання та позааудиторної діяльності 

студентів. Не маловажно, щоб ВНЗ мали здійснювати підготовку 

інтелектуального генофонду нації, виховання духовної еліти, приумножувати 

культурний потенціал. Валерія Валеріївна звернула увагу на основні позиції 

вихователя: розуміння особистості, визнання особистості, прийняття 



особистості. Пояснила, що виховний процес будується не просто на 

врахуванні індивідуальних особливостей вихованців, а на послідовному 

ставленні до них,  як до особистості. 

Проект рішення: 

1. Підготувати і провести цикл тренінгових занять в групах денного 

відділення «Моя особистість», «Хто я?». 

2. Організувати та провести «Школа молодого лідера». 

3. Психологу коледжу розробити концепцію особистісно-орієнтованого 

виховання студентів коледжу. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 
 


