ПРОТОКОЛ № 3
засідання педагогічної ради
БМК ЗНТУ

від 28.10.2015 р.
Голова

- Шипульський Е.Е.

Секретар – Кузьменко О.М.
Присутні – 45 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Практичне навчання студентів та заходи щодо його вдосконалення
Доповідають: голови випускаючих ЦК
2. Методична доповідь "Патріотичне виховання студентської молоді в
сучасних умовах"
Доповідає: Коваленко Н.Б.
3. Різне

Присутні на засіданні педагогічної ради 28.10.2015р.
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. Гереклієв С.В.
11. Головатий О.І.
12. Горлаков Є.Г.
13. Гречанюк С.М.
14. Дубінін В.О.
15. Іванісов І.М.
16. Іванов С.А.
17. Коваленко Н.Б.
18. Коваленко С.В.
19. Коваленко Т.А.
20. Кожушко О.Я.
21. Кондрашова С.Г.
22. Котляр Л.В.
23. Корогодська С.М.

24. Кузьменко О.М.
25. Кузьменко М.Ю.
26. Кульбашенко О.М.
27. Кухар Т.В.
28. Кравцова Л.А.
29. Кравченко С.В.
30. Кравец Т.Б.
31. Ліпей О.М.
32. Мелюхіна Н.Є.
33. Матюхін В.І.
34. Манєвський О.Г.
35. Митрофанова О.А.
36. Николайчук В.О.
37. Парасоченко І.І
38. Саприкін Є.В.
39. Синяк І.П.
40. Чикірякіна А.В.
41. Чикірякіна О.Б.
42. Шувалова В.О.
43. Шипульський Е.Е.
44. Шиян Т.Б.
45. Ярова С.В.
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І. Слухали:
Матюхіна В.І. – голову комісії виробничого навчання
Відмітив, що практика є невід'ємною часткою навчального процесу і
ефективною формою підготовки спеціаліста до трудової діяльності.
Виробнича практика включає в собі наступні етапи: навчальна практика;
технологічна практика; переддипломна практика.
В процесі керівництва навчальними практиками майстри виробничого
навчання ставлять наступні задачі:
- набуття студентами навичок виконання слюсарних робіт, роботи на
металорізальних верстатах;
- набуття студентами однієї з робочих професій, передбачених
навчальним планом;
- набуття студентами практичних навичок по оволодінню суміжними
професіями машинобудівного виробництва;
- підготовка студентів до вивчення спеціальних дисциплін і успішного
проходження технологічної практики.
Матюхін В.І. доповів про методичну роботу комісії, зокрема, про
проведений конкурс на звання "Кращий молодий токар 2014/2015 н.р."
Звітував про підсумки проведення практики в навчально-виробничих
майстернях у 2014/2015 н.р.
Головатого О.І. – голову комісії професійних дисциплін спеціальності
5.05050201
У своєму виступі відмітив, що практична підготовка студентів випускних
груп була організована і проводилася у відповідності з Наказом МОН України
№ 161 від 08.06.1993 р., що затвердив “Положення про організацію навчального
процесу в вузах" та наказом МОН України № 93 від 08.04.1993 р., що затвердив
“Положення про проведення практики студентів вузів України”.
Технологічні та переддипломні практики спеціальності 5.05050201 було
проведено на підприємствах міста Бердянська: ДП "Бердянський завод
сільгосптехніки", ВАТ "Бердянські жниварки", ВАТ "Південний завод
гідравлічних машин", ВАТ "Азовський завод насоснотепличного обладнання",
ВАТ "Бердянськсільмаш", Бердянська філія ТОВ "Південний механоливарний
завод".
Результати практик:
група 4-ТР-32: Виробнича практика – "5" – 4; "4" – 9; "3" – 10
Переддипломна практика - "5" – 5; "4" – 9; "3" – 9
Група 5-ТРЗ-20: Переддипломна практика - "5" – 2; "4" – 6; "3" – 6
Вороненка П.Д. - голову комісії професійних дисциплін спеціальності
5.05050202
Відмітив, що практика є невід'ємною часткою навчального процесу і
ефективною формою підготовки спеціаліста до трудової діяльності. Зазначив,
що виробничі практики по спеціальності проводились згідно навчальним та
робочим програмам практик. Зупинився на питанні баз практик, та
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проблематичності організації проходження практик для цієї спеціальності.
Важливим вважає продовження роботи з пошуку нових баз практик. Результати
переддипломної практики: група 4-ТЕМ-30: на "5"- 14; на"4"- 7; на "3"- 4.
Іванова С.А. – голову комісії професійних дисциплін спеціальності
5.07010602
У своєму виступі доповів про підсумки практик та заходах щодо їх
вдосконалення. Найбільше уваги приділив проходженню технологічної
практики, а саме, базам практик. Технологічні та переддипломні практики
спеціальності 5.07010602 студенти пройшли на різних станціях технічного
обслуговування та автопідприємствах міста: СТО "100 км/час", ВАТ "АТП2209", ЗАТ "Азовавтосервіс", СТО ТОВ "Гросс" та інших. Під час проходження
технологічної практики збирається матеріал, необхідний для виконання
курсового та дипломного проектів.
Коваленко Т.А. - голову комісії професійних дисциплін спеціальності
5.05050302
У своєму виступі доповіла про підсумки практик та заходах щодо їх
вдосконалення. Найбільше уваги приділила проходженню технологічної
практики, а саме, базам практик, темам завдань на практику, порядку їх ротації.
Переддипломна та технологічна практики проходили на 4 підприємствах міста
Бердянська, а саме: "Бердянські жниварки", "Бердянський завод
сільгосптехніки", "Бердянський райагропромпостачання", "Укрспецмаш".
Підкреслила, що сучасні вимоги до студентів підчас проходження практик і
подальшого працевлаштування – це вміння працювати в 3-D моделюванні.
Запропонувала внести варіатиану компоненту в навчальні плани спеціальності.
Робота з підбору місць проходження практик проводиться у тісному
зв'язку зі співробітниками відділів кадрів підприємств.
Валентирову Л.І.– голову комісії професійних дисциплін спеціальності
5.03050801
Згідно з навчальним планом спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит"
проведені таки види практики: навчальна комп'ютерна практика, навчальна
практика за фахом, переддипломна практика. Всі практики були проведені у
визначені строки, у повному обсязі і повністю забезпечені навчальнометодичними матеріалами. Базами практик були господарські підприємства,
організації, комерційні банки.
Звернула увагу присутніх, що метою практик є оволодіння студентами
сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в галузі їх
майбутньої професії. Тому комісія професійних дисциплін спеціальності
5.03050801
Працює над формуванням у студентів знань, професійних умінь і навичок
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих
умовах, вихованням потреби систематично поновлювати свої знання та творчо
їх застосовувати в практичній діяльності.
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Виступили:
Шипульський Е.Е. – директор коледжу
Дав задовільну оцінку практичному навчанню у БМК ЗНТУ. Вважає за
необхідне посилити відповідальність керівників практик за неухильне
дотримання правил безпеки та охорони праці, а також продовжити роботи з
удосконалення навчально-методичного забезпечення. Запропонував розглянути
можливість проходження практик на підприємствах в рамках спонсорської
допомоги коледжу. Висловив незадоволення тим, що в жодному виступі не
було зроблено аналізу недоліків при проходженні практик, зокрема наявності
студентів, які мають за практику незадовільні оцінки. Не було представлено
також плану заходів для покращення роботи.
Ухвалили:
1. Підсумки практичного навчання студентів у 2014/2015 навчальному
році вважати задовільними
2. Посилити відповідальність керівників практик за неухильне
дотримання правил безпеки та охорони праці.
Керівники практик
Термін: постійно
3. Продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного
забезпечення практик відповідно до вимог Положення про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів.
Голови випускаючих ЦК, керівники практик
Термін: постійно
4. Провести у 2015/2016 н.р. конкурс "Кращий за професією".
Голова комісії виробничого навчання
Термін: травень 2016 р.
ІІ. Слухали:
Коваленко Н.Б. – викладача коледжу
Виступила з методичною доповіддю "Патріотичне виховання
студентської молоді в сучасних умовах" (доповідь долучено до фонду
методкабінету).
Виступили:
Шипульський Е.Е. – директор коледжу
Підкреслив важливість розглянутої теми в роботі зі студентами. Схвалив
доповідь викладача Коваленко Н.Б. за глибину розробки питання. Закликав
викладачів в своїй роботі враховувати рекомендації, викладені у доповіді.
Кузьменка М.Ю. – завідувача навчально-методичною лабораторією
Запропонував викладачам ознайомитись з методичними матеріалами,
розробленими МОН України з даної теми.
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Ухвалили:
1.
Рекомендувати викладачам коледжу запроваджувати в навчальновиховний процес викладені в доповіді методичні рекомендації.
2.
Долучити доповідь викладача Коваленко Н.Б. до фонду методичних
матеріалів коледжу.
ІІІ. Слухали:
Шипульського Е.Е. – директора коледжу
Ознайомив присутніх з поточною роботою адміністративної ради
коледжу та господарчої служби, з режимом роботи у зимовий період, з наказом
про енергозберігання.

Голова педради

Е.Е. Шипульський

Секретар

О. М. Кузьменко
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