
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання педагогічної ради Дніпропетровського коледжу ракетно-

космічного машинобудування Дніпропетровського національного 

університету 

30.05.2017 р.                  м. Дніпро 

 

СЛУХАЛИ по п.1: ЛЮБОХИНЕЦЬ В.М., заст. директора з навчальної 

роботи, про попередній розподіл педагогічного навантаження на 2017/2018 

н.р.  

Розроблений проект наказу «Про затвердження педнавантаження на 

2017/2018н.р.», у якому навантаження розподілено серед 76 штатних 

педпрацівників, 3-непедагогічним, 10-викладачів-сумісників. Кожен 

педпрацівник під підпис ознайомлений з педнавантаженням на наступний рік 

на засіданнях ПЦК. На сьогоднішній день нерозподілені вакансії складають 

5488 год. 

Проект рішення:  

1. Взяти за основу проект наказу «Про затвердження педагогічного 

навантаження на 2017/2018 н.р. (попередній розподіл)» та скорегувати 

його після завершення роботи відбіркової комісії та формування 

контингенту груп нового набору. 

Термін: серпень 2017 року. 

Відповідальні: заст. директора з НР, завідувачі відділень, голови ПЦК. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

СЛУХАЛИ по п. 2: БЕКЕТОВА Є.В., т.в.о. заст. директора з НВР, про 

працевлаштування випускників коледжу. Основні проблеми та шляхи їх 

вирішення. 

 Велику увагу працевлаштуванню випускників коледжу приділяють 

адміністрація і педколектив коледжу. За минулий рік була налагоджена і 

подовжена співпраця з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності. Проводиться робота по інформуванню 

студентів про ринок праці, організації зустрічей з представниками 

підприємств та організацій. На сьогоднішній день між коледжем та 

декількома підприємствами укладено договори про співробітництво. 

Щорічно організовуються програми за участю студентів з метою поширення 

інформації про фахівців, яких готує коледж. 

Проект рішення: 

1. Інформування випускників через кураторів, голів ПЦК, завідувачів 

відділень про існування в коледжі підрозділу сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників. 



Термін: протягом навчального року. 

Відповідальні: завідувачі відділень, голови ПЦК, куратори навчальних 

груп. 

2. Подальше підтримання зв’язків з підприємствами та ВНЗ 3-4р.а. для 

визначення баз виробничих практик, міст можливої роботи та міст 

подальшого навчання випускників коледжу. 

Термін: протягом навчального року. 

Відповідальні: заст.директора з НВР, завідувач виробничої практики, 

завідувачі відділень, голови ПЦК. 

3. Аналіз та опрацювання питання щодо можливості включення в 

освітній процес для студентів 4 або 3 курсів з дисципліни 

«Менеджмент» і «Основи управлінської діяльності та менеджмент» 

таких окремих змістових модулів, як «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом», «Психологія». 

Термін: до 01.07.2017р. 

Відповідальні: заст. директора з НР, завідувач НМЛ, практичний 

психолог. 

4. Розробка для випускників коледжу анкети «Майбутній фахівець» для 

визначення запитів і побажань випускників для працевлаштування. 

Термін: до 01.09.2017р. 

Відповідальні: заст. директора з ВР, заст. директора з НВР, практичний 

психолог. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

РІЗНЕ: 1. ЛЮБОХИНЕЦЬ В.М., заст. директора з НР, про стан 

впровадження стандартів вищої освіти та навчальних планів спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів у 2017/2018 н.р. 

(доповідь додається). 

 Галузеві стандарти складаються з нормативної та варіативної частин. 

На основі стандартів були скориговані навчальні плани. 

Проект рішення: 

1. Схвалити для подальшого розгляду  на засіданні Вченої ради та 

затвердження ректором університету: 

- нормативні складові вищого навчального закладу для спеціальностей 

«Бухгалтерський облік» (ОКХ, ОПП, ЗД), «Обслуговування верстатів з 

ПУ і РТК» (ОКХ, ОПП, ЗД), «Розробка програмного забезпечення (ЗД); 

- варіативні складові стандартів для усіх спеціальностей (ОКХ, ОПП, 

ЗД); 

- скориговані та оновлені навчальні плани з усіх спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів у коледжі. 

Термін: липень 2017 р. 

Відповідальні: заст. директора з НР, завідувач НМК, завідувач НМЛ, 

завідувачі відділень, голови ПЦК. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 



2.ЧУРСІНА В.Т., завідувача відділенням № 1, про переведення студентів 

з контракту на бюджет з 1 червня 2017 року у зв’язку з наявністю 

бюджетних місць, а саме: 

2.1.   Сніду Артура Володимировича, студента групи ТВ-13-2; 

2.2. Портного Володимира Павловича, студента групи ТВ-13-2. 

Питання винесено на голосування. 

Педагогічна рада ухвалила переведення студентів з контракту на бюджет, 

голосували одностайно. 

3. МИХАЙЛОВУ В.О., завідувача відділенням № 3, про переведення 

студента з контракту на бюджет з 1 червня 2017 року у зв’язку з 

наявністю бюджетних місць, а саме: 

a. Зіненка Олексія Миколайовича, студента групи КС-13-1; 

Питання винесено на голосування. 

Педагогічна рада ухвалила переведення студентів з контракту на бюджет, 

голосували одностайно. 
 


