Рішення
педагогічної ради Коледжу ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету імені О.Гончара
від 31.08.2017р. № 1
СЛУХАЛИ СІТАРЧУК Валерію Валеріївну, голову педради. Валерія
Валеріївна винесла на голосування питання:
1. Про затвердження Положення про педагогічну раду Коледжу.
Педагогічна рада ухвалила Положення про педраду коледжу,
голосували одностайно.
2. Обговорення складу педради:
Відповідно до Положення про педраду:
2.1. Вибори до складу педагогічної ради коледжу починаються за 30
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу
педагогічної ради.
2.2. Склад педагогічної ради коледжу затверджується наказом директора
протягом 5 робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього
складу педради.
2.3. Педраду коледжу очолює голова, якого обирають таємним
голосуванням зі складу її членів – науково-педагогічних або педагогічних
працівників на строк діяльності педради. За пропозицією голови педради
обирають його заступника.
2.4. До складу педради коледжу входять за посадами директор коледжу,
його заступники, керівники відділень, ПЦК, голова профспілки коледжу,а
також виборні представники науково-педагогічних працівників, виборні
представники інших працівників коледжу, керівники органів студентського
самоврядування.
2.5. Встановлено такі квоти представництва у педраді коледжу:
- 80% складу педради формують науково-педагогічні та педагогічні
працівники;
- 10% - виборні представники студентів;
- 10% - виборні представники інших працівників коледжу.
Виборних представників коледжу обирають загальні збори трудового
колективу коледжу за поданням структурних підрозділів, у яких вони
працюють, а виборних представників студентів обирають студенти через
прямі таємні вибори.
2.6. Директор своїм наказом виводить зі складу педагогічної ради коледжу
тих членів, які припинили трудові відносини з коледжем, перебувають у
довготривалому відрядженні або припинили навчання, які входили до
педагогічної ради за посадою і звільнені з неї. На їх місце за наказом
директора до складу педради вводяться нові члени відповідно до порядку
формування складу педради.

2.7. Засідання педради є відкритим. Присутність на засіданнях працівників
коледжу, які не являються членами педради, не забороняється.
2.8. Секретар педагогічної ради обирається на першому засіданні і працює
на громадських засадах.
Проект рішення:
1. Обговорити на засіданнях ПЦК, відділень, кандидатури членів педради
та винести рішення на засідання трудового колективу.
Термін: вересень 2017 р.
Відповідальні: завідувачі відділеннями, голови ПЦК.
Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно.
3. Розгляд і обговорення плану роботи педагогічної ради:
3.1. Засідання педради коледжу проводяться щомісяця. Засідання
проводить голова ради, а у разі відсутності – заступник голови педради.
3.2. План педради складається на навчальний рік, обговорюється на
засіданні ради і затверджується директором коледжу.
Педагогічна рада ухвалила план педради на 2017-2018 н. рік.,
голосували одностайно.
СЛУХАЛИ КУЗЬМЕНКА Михайла Юрійовича, заступника директора
з навчально-виробничої роботи, про підсумки педагогічного колективу за
2016-2017 навчальний рік.
Михайло Юрійович зупинився на питанні про навчально-матеріальну
базу, ознайомив скільки в цьому році було задіяно в освітньому процесі
лабораторій та кабінетів, скільки груп студентів пройшли навчальну та
виробничу практику, як йшла справа з виконанням курсових та
дипломних проектів.
Проект рішення:
1. Підвищення якості курсового та дипломного проектування:
обговорити питання на засіданні методичної ради.
Відповідальні: Кузьменко М.Ю.,голови ПЦК, методисти.
Термін: листопад 2017 року.
2. Впровадження сучасних виробничих технологій у навчальновиробничий процес, сприяння інноваційній діяльності:
Розробити план заходів на рівні відділень та ПЦК.
Відповідальні: Кузьменко М.Ю., завідувачі відділень.
Термін: протягом навчального року.
3. Посилення роботи у напрямку працевлаштування випускників
коледжу: встановити зв’язки з Дніпропетровським регіональним
центром зайнятості.
Відповідальні: Кузьменко М.Ю., Бекетов Є.В., завідувачі відділень,
Зігар Н.А. (тво.пом. директора з кадрів), Крошка Н.П. (практичний
психолог).
Термін: протягом навчального року.
Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно.

СЛУХАЛИ ЛЮБОХИНЕЦЬ Валентину Миколаївну, заступника
директора з навчальної роботи, про підсумки роботи педагогічного
колективу на 2016-2017 навчальний рік.
Валентина Миколаївна надала інформацію про кількісний та якісний
склад педагогічних працівників, а також педагогічний стаж, про підвищення
кваліфікації викладачів та атестацію педпрацівників. Розповіла як у коледжі
організована робота педагогічної та методичної рад, школи викладачапочатківця, щорічний конкурс на кращу методичну розробку, науковопрактична конференція тощо. Валентина Миколаївна прослідкувала
тенденцію кількості студентів-бюджетників, дала повний звіт про контингент
студентів, їх відрахування.
Проект рішення:
1. На рівні відділень та предметних (циклових) комісій розробити план
заходів щодо зниження показника відрахування студентів коледжу.
Відповідальні: завідувачі відділень, голови ПЦК.
Термін: листопад 2017 року.
2. Обговорити на засіданні методичної ради коледжу питання щодо
зменшення кількості пропусків занять та можливостей підвищення
рівня навчальних досягнень студентів коледжу.
Відповідальні: Любохинець В.М., завідувачі відділень, методисти.
Термін: лютий-квітень 2018 року.
3. Викладачам коледжу продовжити роботу у напрямку поширення
набутого досвіду у друкованих та електронних фахових виданнях,
збірниках конференцій, створення методичних рекомендацій
(вказівок), написання науково-дослідних творчих робіт з педагогічної
тематики тощо.
Відповідальні: Любохинець В.М., Дено Н.П., методисти.
Термін: протягом року.
Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно.

Рішення
педагогічної ради Коледжу ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету імені О.Гончара
від 28.09.2017р. № 2
СЛУХАЛИ РОМАНОВСЬКОГО Олександра Михайловича, голову
педради, директора коледжу, про затвердження складу педагогічної ради,
вибори голови, заступника та секретаря.
Було проведено таємне голосування.
Результати голосування:
Романовський О.М.
- 77 голосів
Сітарчук В.В.
- 3 голоси
Кузьменко М.Ю.
- 1 голос

Не підтримує жодного – 1 голос
Теємним голосуванням Педагогічна рада більшістю голосів ухвалила
головою педради директора коледжу Романовського О.М.
Заступника голови – Сітарчук В.В., заст. директора з виховної роботи.
Секретаря – Тараканову В.В., завідувачу канцелярії.
СЛУХАЛИ ЛЮБОХИНЕЦЬ Валентину Миколаївну, заступника
директора з навчальної роботи, про затвердження комплексного плану
навчально-методичної, виробничої та виховної роботи коледжу на 2017-2018
н.р.
Валентина Миколаївна доповіла, що на підставі деяких документів
було розроблено Комплексний план навчально-методичної, навчальновиробничої та виховної роботи коледжу на 2017-2018 навчальний рік. Також
вона зосередила увагу колективу коледжу на підготовці до акредитаційної
експертизи з 7 спеціальностей, удосконаленні та оновленні нормативної
документації коледжу, питанням якості навчання студентів за результатами
заліково-екзаменаційних сесій, перевірці журналів навчальних занять,
систематизації навчальних матеріалів.
Проект рішення:
1. Ухвалити Комплексний план навчально-методичної, навчальновиробничої та виховної роботи коледжу на 2017-2018 навчальний рік та
подати на затвердження директору.
Відповідальні: Любохинець В.М., Дено Н.П., методисти.
Педагогічна рада ухвалила Комплексний план, голосували одностайно.
Валентина Миколаївна розповіла, що у зв’язку з реформуванням системи
освіти, перейменуванням університету та коледжу, виникла потреба у
вдосконаленні та перевірці на відповідність сучасним тенденціям розвитку
освіти Положення про методичну раду коледжу, яке було затверджене ще у
2009 році. Вона ознайомила з основними напрямками роботи методичної
ради.
Проект рішення:
1. Ухвалити Положення про методичну раду Коледжу ракетнокосмічного
машинобудування
Дніпровського
національного
університету імені Олеся Гончара та підготувати наказ про
затвердження даного документу.
Відповідальні: Любохинець В.М., Дено Н.П., методисти.
Термін: вересень 2017 року.
Педагогічна рада ухвалила
Положення про методичну раду коледжу,
голосували одностайно.
СЛУХАЛИ ДЕНО Наталію Петрівну, завідувача навчально-методичним
кабінетом, про підсумки рейтингової оцінки діяльності педагогічних
працівників коледжу у 2016-2017 навчальному році.

Наталія Петрівна донесла присутнім про рейтингове оцінювання
педагогічних працівників, яке було проведено у 2016-2017 н. році, як
враховувались данні, які були отримані внаслідок анонімного опитування
студентів за анкетою «Викладач очима студентів» тощо.
Проект рішення:
1. Затвердити результати рейтингового оцінювання за 2016-2017н.р. за
всіма категоріями: загальний, викладачі, голови ПЦК, завідувачі
відділень, завідувачі лабораторій.
2. Фото педагогічних працівників, які посіли 15 перших місць, будуть
розміщені на дошці пошани.
Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно.
СЛУХАЛИ ТКАЧ Надію Станіславівну, завідувача технологічним
відділенням, про особові справи студентів. Розгляд питання про переведення
студентів з навчання за рахунок фізичних осіб (контрактна форма) на вільні
місця державного замовлення.
Надія Станіславівна запропонувала перевести РОЯ Олександра
Володимировича, студента ІІІ курсу групи ТО-15-1 спеціальності 5.05050302
«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», з
навчання за кошти фізичних осіб на навчання за державним замовленням у
зв’язку з наявністю бюджетних місць з 2 жовтня 2017 року.
Педагогічна рада ухвалила перевести студента РОЯ Олександра
Володимировича, голосували одностайно.
СЛУХАЛИ
МИХАЙЛОВУ
Валерію
Олександрівну,
завідувача
відділенням КПІ.
Було запропоновано перевести САВЧЕНКО Антона Володимировича,
студента ІІІ курсу групи КС-15-1 спеціальності 5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж», з навчання за кошти фізичних осіб на
навчання за державним замовленням у зв’язку з наявністю бюджетних місць
з 02.10.2017 р.
Педагогічна рада ухвалила перевести студента САВЧЕНКО Антона
Володимировича, голосували одностайно.
СЛУХАЛИ ДЕНО Наталію Петрівну, завідувача навчально-методичного
кабінету, про розгляд та затвердження Положення про атестацію
педагогічних працівників.
Наталія Петрівна запропонувала затвердити власне Положення про
атестацію педпрацівників та пропонувала винести на голосування дане
Положення.
Проект рішення:
1. Розглянути та ухвалити Положення про атестацію педагогічних
працівників та підготувати наказ про затвердження даного документу.
Відповідальні: Любохинець В.М., Дено Н.П., методисти.
Термін: жовтень 2017 року.

Педагогічна рада ухвалила Положення про атестацію педагогічних
працівників.
СЛУХАЛИ БОВТ Ірину Іванівну, тво завідувача навчально-методичної
лабораторії, про затвердження Положення про навчально-методичну
лабораторією.
Ірина Іванівна запропонувала затвердити Положення про навчальнометодичну лабораторію (навчальну частину) та ввести в дію дане Положення
з 10 жовтня 2017 року, а Положення від 1 вересня 2014 року вважати таким,
що втратило чинність.
Педагогічна рада ухвалила Положення про навчально-методичну
лабораторію (навчальну частину), голосували одностайно.

