ПРОТОКОЛ № 2
засідання педагогічної ради
БМК ЗНТУ

від 30.09.2015 р.
Голова

- Шипульський Е.Е.

Секретар

- Кузьменко О.М.

Присутні

- 46 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про план профорієнтаційної та організаційної роботи щодо набору
студентів у 2015-2016 навчальному році
Доповідає: відповідальний секретар ПК
2. Про стан адаптації студентів нового набору до навчання
Доповідають: завідувачі відділень, вихователь гуртожитку
3. Різне

Присутні на засіданні педагогічної ради 30.09.2015 р.
1. Амонс А.В.
2. Алфьоров Г.А.
3. Бойко Ю.П.
4. Валентирова Л.І.
5. Вірченко Л.І.
6. Войтенко О.О.
7. Вороненко П.Д.
8. Галайда Ю.Є.
9. Гаркавенко І.В.
10. Головатий О.І.
11. Горлаков Є.Г.
12. Гречанюк С.М.
13. Дубінін В.О.
14. Іванісов І.М.
15. Іванов С.А.
16. Коваленко Н.Б.
17. Коваленко С.В.
18. Коваленко Т.А.
19. Кожушко О.Я.
20. Кондрашова С.Г.
21. Корогодская С.М.
22. Котляр Л.В.
23. Кульбашенко Д.

24. Кузьменко М.Ю.
25. Кузьменко О.М.
26. Кульбашенко О.М.
27. КухарТ.В.
28. Кравченко
29. Кравцова Л.А.
30. Кравец Т.Б.
31. Ліпей О.М.
32. Лунгул І.В.
33. Маневський О.Г.
34. Матюхін В.І.
35. Мелюхіна Н.Є.
36. Митрофанова О.А.
37. Николайчук В.О.
38. Парасоченко І.І.
39. Первій Н.К.
40. Синяк І.П.
41. Чикірякіна А.
42. Чикірякіна О.Б.
43. Шипульський Е.Е.
44. Шувалова В.О.
45. Шиян Т.П.
46. Ярова С.В.
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І. Слухали:

Манєвського О.Г. – заступника відповідального секретаря приймальної
комісії
Ознайомив присутніх з планом профорієнтаційної та організаційної
роботи щодо набору студентів у 2015–2016 навчальному році . В плані роботи
передбачені заходи, відповідальність за які покладається на голів циклових
комісій. Зробив аналіз профорієнтаційної роботи циклових комісій,
запропонував вважати роботу задовільною.
Виступили:
Шипульський Е.Е.– директор коледжу
Важливим в профорієнтаційній роботі вважає виховну і організаційну
роботу. Подякував членів приймальної комісії за створення доброзичливої
атмосфери при роботі приймальної комісії.
Закликав викладачів у профорієнтаційній роботі застосовувати
особистісний підхід, виявити зацікавленість і творчість.
Ухвалили:
1. Рекомендувати до затвердження план профорієнтаційної та
організаційної роботи щодо набору студентів у 2015-2016 навчальному році.
2. Цикловим комісіям і викладачам коледжу планувати та здійснювати
профорієнтаційну роботу у відповідності із планом профорієнтаційної роботи
коледжу на 2015-2016 н.р.
3. Заслухати на педраді аналіз профорієнтаційної роботи циклових
комісій.
Відповідальні: голови ЦК
Термін: квітень 2016р.
ІІ. Слухали:

Кондрашову С.Г. – завідуючу індустріально-економічним відділенням
У своєму виступі зробила аналіз демографічних даних студентів нового
набору. А саме: на відділенні навчається 123 першокурсників і 9 студентів на
поповнення. З них – 46 немісцевих, живуть у гуртожитку – 17, 16 – сиріт, 76 –
неповнолітніх, є студенти з порушенням здоров'я. Більш детально з даними
студентів можна ознайомитись на відділенні. Враховуючи ці дані необхідно
особливу увагу приділити індивідуальній роботі, а особливо пропускам занять.
Зі студентами нового набору протягом вересня була проведена наступна
робота: зустріч студентів з адміністрацією; поселення у гуртожиток і
ознайомлення з правилами проживання; екскурсії до музею коледжу; День
здоров'я; Дебют першокурсника; відвідування занять з метою знайомства та
налагоджування індивідуальної роботи. Готується проведення батьківських
зборів.
Адаптація – це робота не тільки куратора групи, але й викладачів,
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адміністрації і всіх співробітників коледжу. Необхідно враховувати психологовікові особливості першокурсників, важливим є наша увага і доброзичливість.
Тільки працюючи злагоджено і доброзичливо , можна досягти бажаного
результату.
Синяка І.П. – вихователя гуртожитку
Надав присутнім наступну інформацію: На даний момент в гуртожитку
проживає 77 студентів, з них студентів нового набору – 22, студентів 2-4 курсів
– 33, студентів пільгових категорій - 22, неповнолітніх – 31. 10.09.15р.
проведено зустріч стедентів нового набору з Радою студентського
самоврядування. Рада студентського самоврядування активно працює над
адаптацією студентів нового набору, постійно проводячи інструктажі з ТБ,
дотримання правил внутрішнього розпорядку, рейди щодо санітарного стану
кімнат, проведено бесіду щодо правил користування бібліотекою. Зі
студентами нового набору та їх батьками проведено цикл бесід проведено
ознайомлення з матеріальною базою, оформлено анкети об'єктивних даних,
розроблено візитку вихователя. На жовтень заплановано проведення
батьківських зборів. У деяких студентів нового набору є відхилення в поведінці
таставленні до навчання.
Виступили:
Шипульський Е.Е. – директор коледжу
Зважаючи на специфічність контингенту (22 студентів пільгових
категорій, 31 неповнолітніх ), необхідно здійснювати контроль за студентами
нового набору і особливо за тими, які проживають у гуртожитку. Тому
викладачам треба зі всією відповідальністю ознайомиться з демографічними
даними студентів нового набору і не забувади відвідувати гуртожиток і
посилити індивідуальну роботу зі студентами.
Лунгул І.В. – практичний психолог
Доповіла, що робота з новим контингентом ведеться згідно плану з
урахуванням психологічних особливостей та демографічних даних.
Кульбашенко О.М. – заступник директора з виховної роботи
Доповіла, що робота з адаптації студентів ведеться згідно плану виховної
роботи за розділом "Адаптація студентів нового набору". Висловила побажання
педагогічним працівникам гуртожитку скорегуватиі і погодити свою спільну
роботу зі студентами.
Шиян Т.П. – куратор групи 1-АЛ-52
Ознайомила присутніх з деякими особливостями студентів пільгових
категорій і наголосила на необхідності індивідуального підходу в роботі з
ними.
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Кравцова Л.А. – заступник директора з навчальної роботи
Нагадала присутнім про складність нового набору та необхідність
посилення не тільки індивідуальної роботи, але і удосконалення методики
навчання.
Ухвалили:
1. Взяти до відома інформацію, надану завідуючою відділення
Кондрашовою С.Г., вихователем гуртожитку Синяком І.П. та іншими
виступаючими.
2. Розробити план заходів для роботи зі студентами, які потребують
особливої уваги.
Відповідальний: Кульбашенко О.М.
Термін: до 15.10.2015р.

ІІІ. Слухали:
Кузьменко О.М. – завідуючу НМК
Ознайомила з наказом директора коледжу про створення атестаційної
комісії на 2015-2016 н.р. та списком педагогічних працівників коледжу, які
підлягають черговій атестації у поточному навчальному році.
Надала інформацію про поповнення фонду навчально-методичного
кабінету методичними матеріалами та періодичними виданнями.
Шипульського Е.Е. – директора коледжу
Ознайомив присутніх з режимом роботи до включення опалення.
Первій Н.К. – головного бухгалтера коледжу
Ознайомила з порядком індексації доходів, з терміном роботи КРУ, з
терміном початку інвентаризації у коледжі.

Голова педради

Е.Е. Шипульський

Секретар

О.М. Кузьменко
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