
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання педагогічної ради Дніпропетровського коледжу ракетно-

космічного машинобудування Дніпропетровського національного 

університету 

 

21.12.2016 р.       м. Дніпропетровськ 

 

СЛУХАЛИ по п. 1.: ЛЮБОХИНЕЦЬ В.М., заступника директора з НР, про 

якість освітнього процесу – важлива складова системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

 У своїй доповіді Валентина Миколаївна зупинилась на понятті якості 

освіти, освітньої діяльності та вищої освіти в цілому.  Роз’яснила якою 

повинна бути політика забезпечення якості освітньої діяльності коледжу, що 

вона має включати, з чим пов’язане проектування освітнього процесу у 

коледжі.  Пояснила як кадровий склад, навчально-методичне, інформаційне, 

матеріально-технічне забезпечення мають відповідати Ліцензійним умовам. 

Та висвітлила через які заходи публічність інформації та інформаційний 

менеджмент забезпечують об’єктивність, доступність та достовірність 

наданої інформації тощо. 

Проект рішення: 

1. Впровадити систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності у коледжі відповідно до вимог українського законодавства 

та європейських стандартів якості вищої освіти. 

Відп.: заступники директора, завідувачі відділень, методисти, голови 

ПЦК. 

 Термін: січень 2017р. 

2. Затвердити та ввести в дію Тимчасове положення про організацію 

освітнього процесу у коледжі, у якому прописані вимоги до системи 

внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу. 

Відп.: заст.  директора з НР, завідувачі відділень, методисти, голови 

ПЦК. 

Термін: до 1 січня 2017 р. 

 

Надійшла пропозиція ухвалити Положення про організацію освітнього 

процесу. У кого є зауваження, пропозиції попросили висловлюватися. 

Педагогічна рада ухвалила зміни в  Тимчасове Положення про 

організацію освітнього процесу, голосували одностайно. 
 

 

 

СЛУХАЛИ по п. 2: ДЕНО Н.П., завідуюча НМК,  про стан матеріально-

технічного, навчального та інформаційного забезпечення загальноосвітньої 

підготовки. 

 Наталія Петрівна розповіла, що з 22.11.16 по 08.12.16 в коледжі велась 

перевірка зі стану матеріально-технічного, навчально-методичного та 



інформаційного забезпечення кабінетів та лабораторій коледжу. Були задіяні 

5 комісій:   -   фізвиховання та ЗВ 

- математики та інформатики 

- соціально-істиричних дисциплін 

- філологічних дисциплін та українознавства 

- природничо-наукових дисциплін. 

В процесі перевірки були такі комісії, до яких не було жодних 

запитань. А були такі, які не були готові для демонстрації (потребували 

косметичного ремонту, не було в потрібній мірі наочності по дисциплінам, 

тощо). Але для таких ПЦК були встановлені терміни з ліквідації зауважень. 

Наталія Петрівна подякувала всім тим,  хто добре підготувався до 

такого серйозного заходу. 

Проект рішення:  До першого лютого ліквідувати усі зауваження, привести 

у належний вигляд навчально-методичні комплекси, кабінети (лабораторії) та 

інформаційне забезпечення загальноосвітньої підготовки. 

Педагогічна рада ухвалила питання про зауваження, голосували 

одностайно. 

 

СЛУХАЛИ по п.: 4 Різне: СІТАРЧУК В.В., заступника директора з ВР, про 

затвердження Положення про піклувальну раду. 

Валерія Валеріївна пропонувала прийняти до уваги Положення про 

піклувальну раду і розмістити його на сайті коледжу. 

Педагогічна рада ухвалила це питання, голосували одностайно. 

 

СЛУХАЛИ: СІТАРЧУК В.В., відповідального секретаря відбіркової комісії 

щодо визначення проектних показників обсягів прийому та випуску фахівців 

у 2017 році.  

 Протягом року викладачами коледжу провадилась активна 

профорієнтаційна робота в школах, ПТУ міста та області. Завідувачі 

відділень аналізували потреби ринку праці, демографію чисельності 

випускників шкіл, професійно-технічних училищ. На підставі цього було 

проведено засідання відділень та зроблено обґрунтовані висновки щодо 

обсягів прийому та випуску студентів. 

 Враховуючи протоколи засідань відділень, Сітарчук В.В. внесла 

пропозиції. 

Педагогічна рада ухвалила прийняти пропозицію Сітарчук В.В. щодо 

обсягів прийому та випуску студентів у 2017 р.,  голосували одностайно. 
 


