ПРОТОКОЛ № 1
засідання педагогічної ради
Бердянського машинобудівного коледжу ЗНТУ
від 28.08.2015 р.

м. Бердянськ

Голова - Шипульський Е.Е.
Секретар – Котляр Л.В.
Присутні - 37 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори секретаря педради.
2. Аналіз навчально-виховної діяльності колективу коледжу за 2014/2015
навчальний рік та основні завдання на наступний навчальний рік.
Доповідають: директор коледжу, заступники директора, завідувачі
відділень.
3. Про результати роботи приймальної комісії та педагогічного колективу
по виконанню плану набору студентів у 2015 р.
Доповідає: секретар ПК
4. Затвердження плану роботи педагогічної ради коледжу на 2015/2016
н.р.
Доповідає: заступник директора з навчальної роботи.
5. Про затвердження плану методичної роботи коледжу на 2015/16 н.р.
Доповідає: заступник директора з НР.
6. Ознайомлення з організаційно-установчим наказом на 2015/2016 н.р.
Доповідає: заступник директора з НР
7. Затвердження заходів щодо реалізації концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді у БМК ЗНТУ.
Доповідає: заступник директора з ВР
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8. Про організацію Дня знань.
Доповідає: заступник директора з ВР
9. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
Шипульського Е.Е. – про вибори секретаря педради.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем педагогічної ради на навчальний рік 2015/2016 рін
Кузьменко О.М.
2. Обрати секретарем педагогічної ради на педраду №1 Котляр Л.В.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Шипульського Е.Е., який проінформував педраду про питання, які було
розглянуто на колегії Міністерства освіти і науки України.
Кондрашову С.Г., яка доповіла про підсумки 2014/2015 навчального року.
Наголосила, що на індустріально-економічному відділенні абсолютна
успішність 97%, якісний показник – 33%, відраховано 8 студентів, 5 студентів
мають академзаборгованість. Звернула увагу присутніх на те, що графік
ліквідації академічної заборгованості розроблений.
Доповіла, що з нового набору студентів сформовано 5 груп першого
курсу та поповнення гр.. 2-Ф-15 – 1 студент., 4 студента в групу 2-АЛ-49.
По заочному відділенню контингент залишився без змін, так як нового
набору не було. Відмітила, що індустріально-економічне відділення працює
відповідно до плану навчально-виховної роботи.
Саприкіна Є.В., який доповів, що на механічному відділенні 149
студентів, абсолютний показник за 2014/2015 навчальний рік - 63%, якісний
показник – 38%, заборгованість мають – 55 студентів. Графік ліквідації
академзаборгованості розроблений. Окреслив основні завдання на наступний
навчальний рік.
Кузьменко М.Ю. доповів про недоліки при оформленні навчальної
документації: журналів, заліково-екзаменаційних відомостей, протоколів ДЕК,
залікових книжок. Наголосив, що ці документи потрібно заповнювати
відповідно до вимог нормативних документів.
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УХВАЛИЛИ:
1. Доповіді з аналізом господарської та навчально-виховної діяльності
колективу коледжу за 2014/2015 навчальний рік та основні завдання на
наступний навчальний рік прийняти до відома, пропозиції та критичні
зауваження щодо недоліків в роботі – до виконання.
2. Забезпечити виконання завдань і заходів щодо поліпшення діяльності
коледжу у 2015/2016 навчальному році відповідно до директивноінструктивних матеріалів Президента України, ВР, КМУ, МОН, Обл. УОН
тощо.
Виконавці: адміністрація, викладачі.
Термін: постійно
3. Привести навчальну документацію: журнали, заліково-екзаменаційні
відомості, протоколи ДЕК, залікові книжки відповідно до вимог нормативних
документів.
Відповідальні: зав. відділеннями
Термін: до 1 жовтня 2015 р.
4. Посилити контроль за станом ведення навчальної документації.
Відповідальний: заст.. директора з НР Л.А. Кравцова Термін: постійно

ІІІ. СЛУХАЛИ:
Саприкіна Є.В., який доповів, що приймальною комісією була проведена
велика робота, залучено випускників шкіл до вступу в БМК ЗНТУ: - були
здійснені поїздки в школи міста Бердянська та районів (Бердянського,
Чернігівського, Куйбишевського та інші);
- для реклами коледжу були виготовлені рекламні буклети, банери,
рекламні об'яви у транспорті та інше.
За результатами прийому, держзамовлення було виконано, на навчання до
коледжу прийнято 135 студентів денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:
Результати набору та профорієнтаційну роботу колективу коледжу в
2014/2015 н.р. взяти до відома та вважати задовільними.
ІV. СЛУХАЛИ:
Кравцову Л.А., яка ознайомила присутніх з планом роботи педагогічної
ради коледжу на 2015/2016 н.р.
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УХВАЛИЛИ:
План роботи педагогічної ради коледжу на 2015/2016 н.р. рекомендувати
до затвердження.
V. СЛУХАЛИ:
Кравцову Л.А. про план методичної роботи коледжу на 2015/2016 н.р.
УХВАЛИЛИ:
План методичної роботи коледжу на 2015/2016 н.р. рекомендувати до
затвердження.
VI. СЛУХАЛИ:
Кравцову Л.А., яка ознайомила присутніх з організаційно-установчим
наказом на 2015/2016 н.р.

УХВАЛИЛИ:
Організаційно – установчий наказ взяти до відома.

VII. СЛУХАЛИ:
Кульбашенко О.М. про затвердження заходів щодо реалізації концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді в БМК ЗНТУ.
Запропонувала організувати семінари круглі столи для кураторів по
національно-патріотичному вихованню та військово-патріотичному вихованню.
ВИСТУПИЛИ:
Шипульський Е.Е. вніс пропозицію оформити у коледжі стенд пам'яті
загиблих воїнів в АТО до 14 жовтня.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді у БМК ЗНТУ.
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VIII. СЛУХАЛИ:
Кульбашенко О.М. про проведення "Дня знань". Рекомендувала провести
День знань, як Урок мужності і милосердя.
УХВАЛИЛИ:
Організувати і провести День знань у відповідності з рекомендаціями
Міністра освіти і науки України.
IX. СЛУХАЛИ:
Кондрашову С.Г., завідуючу індустріально-економічним відділенням з
поданням про переведення студента групи 3-АЛ-50 Токмань І.М. з оплати
процесу навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на процес
навчання за рахунок фінансування з державного бюджету.
УХВАЛИЛИ:
Перевести студента групи 3-АЛ-50 Токмань І.М. з оплати процесу
навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на процес навчання за
рахунок фінансування з державного бюджету.
X. СЛУХАЛИ:
Саприкіна Є.В., завідуючого механічним відділенням, з поданням про
переведення студента групи 2-ТЕМ-33 Сєрбова С.О. до групи 2-Ф-17 з оплатою
процесу навчання за рахунок коштів державного бюджету.
ХІ. СЛУХАЛИ:
Саприкіна Є.В., завідуючого механічним відділенням, з поданням про
переведення студента 2-ТР-35 Свіренка К.В. до групи 2-Ф-17 з оплатою
процесу навчання за рахунок коштів державного бюджету.
УХВАЛИЛИ:
Перевести студента групи 2-ТР-35 Свіренка К.В. до групи 2-Ф-17 з
оплатою процесу навчання за рахунок коштів державного бюджету.
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Відмовити у переведенні на навчання за рахунок коштів державного
бюджету до групи 2-Ф-17 студенту групи 2-ТЕМ-33 Сєрбову С.О., у зв’язку з
численними пропусками занять.

Голова педради

Е.Е. Шипульський

Секретар педради

Л.В. Котляр
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