МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ м.в. гоголя
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ПРОТОКОЛ
засідання педагогічної ради
04.09.15

м. Миргород

№ 1

- Кікто С.М.
Голова
Секретар - Радченко М.В.
48 чол.(список додається)
Присутні:
4 чол. (список додається)
Відсутні:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт відповідального секретаря відбіркової комісії за підсумками
прийому 2015 року та по організації заходів прийому в 2016 р. (Новак О.М.)
2. Аналіз роботи педколективу за 2014-2015 навчальний рік та
визначення основних напрямків діяльності колективу на 2015-2016 н.р.
Вибори секретаря педагогічної ради. (Тараненко О.О., Федоренко О.М.)
3. Затвердження комплексного плану роботи колективу на 2015-2016
н.р. Концепція виховної роботи коледжу. (Лупашко В.В., Федоренко О.М.)
4. Різне
СЛУХАЛИ:
Новак О.М. - звіт відповідального секретаря відбіркової комісії за
підсумками прийому 2015 року та по організації заходів прийому в 2016 р.
(виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт про підсумки вступної кампанії 2015 року.
2. Провести день відкритих дверей у листопаді 2015 року та березні
2016 року
Відповідальні : ЗДВР
3. Організувати роботу трьохмісячних підготовчих курсів для вступу
до коледжу із січня по березень 2016 року. Для залучення якомога більшої
кількості слухачів провести роз'яснювальну роботу серед школярів,

підготувати інформаційні листівки, оголошення про конкурси, розмістити
інформацію насайті коледжу.
Відповідальні: Колодко Г.В., ЗДВР
4. Взяти перелік шкіл Полтавської області і скласти список закріплених
за кожним викладачем загальноосвітніх навчальних закладів м. Миргород,
Миргородського району та Полтавської області.
Відповідальні: голови ЦК, ЗДВР.
Термін: до 21.09.2015 року.
5. Підготувати адресні списки абітурієнтів відповідно до закріплених
регіонів та шкіл.
Відповідальні: голови ЦК, ЗДВР
Термін: до 01.12.2015 року.
Рішення прийнято одноголосно.
2 СЛУХАЛИ:
Тараненко О.О., Федоренко О.М. про аналіз роботи педколективу за
2014-2015 навчальний рік та визначення основних напрямків діяльності
колективу на 2015-2015 н.р. (виступи додаються).
УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити роботу по реалізації Концепції діяльності навчального
закладу
Віповідальні: Кікто С.М.
Термін: постійно.
2. Спрямувати роботу на підготовку до проведення акредитації
спеціальностей:
- 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування
і систем теплопостачання»;
- 5.05130109 «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів»;
- 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»;
- 5.02010501 «Діловодство»;
- 5.03050401 «Економіка підприємства».
Відповідальні: Тараненко О.О., Лупашко В.В., Балакарева Т.В.,
Степанова В.П., Волкова Н.В., Заброда О.О., Гусєва А.О.
Термін: до 20.09.2015; до 15.02.2016.
3. Спрямувати роботу на підготовку до проведення ліцензування
напряму загальної середньої освіти.
Відповідальні: Тараненко О.О., Лупашко В.В., Шовкопляс 1.В.,
Новак О.М., Овсяннікова С.М.
Термін: до 20.09.2015; до 15.02.2016.
4. Продовжити подальше комплексно-методичне та матеріальнотехнічне забезпечення циклових комісій, кабінетів, лабораторій, майстерень.
Відповідальні: ГЦК, завідувачі кабінетів
Термін: до 01.06.2016 року.

5. Активізувати роботу з підготовки студентів до участі у
різноманітних конференціях, конкурсах, олімпіадах.
Відповідальні: Новак О.М., Овсяннікова С.М., Шовкопляс І.В.,
Богомаз А.С.. Степанова В.П., Балакарева Т.В., Волкова Н.В., Гусєва А.О.,
Заброда О.О.
Термін: протягом навчального року.
6. Продовжити співпрацю циклових комісій з університетом
Відповідальні: Лупашко В.В., Овсяннікова С.М., Шовкопляс І.В.,
Богомаз А.С., Степанова В.П., Балакарева Т.В., Волкова Н.В., Гусєва А.О.,
Заброда О.О., Мурзак Н.Т.
Термін: протягом навчального року. План узгодити до 01.10.2015 року.
7. Посилити національно-патріотичне виховання та виховання
студентів у дусі патріотичного обов'язку, поваги до національного та
міжнародного законодавства, засад правової демократичної держави.
Відповідальні: Федоренко О.М., керівники груп.
Термін: постійно.
8. Розвивати органи студентського самоврядування, сприяти активній
громадській роботі студентів.
Відповідальні: Федоренко О.М., Лупашко Г.О.
Термін: постійно.
9. Пріоритетним напрямком вважати забезпечення якості освіти на
засадах компетентного підходу шляхом впровадження Державних стандартів
вищої освіти
10. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням законодавства,
спрямованого на профілактику правопорушень.
Відповідальні: Федоренко О.М., керівники груп.
Термін: постійно.
11. Обрати секретарем педагогічної ради - Радченко М.В.
Рішення прийнято одноголосно.
З СЛУХАЛИ:
Федоренко О.М. про затвердження комплексного плану роботи
колективу на 2015-2016 н.р. та концепцію виховної роботи коледжу. Вибори
секретаря педагогічної ради (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити комплексний план роботи коледжу на 2015-2016 н.р.
2. Упроваджувати нову модель виховної роботи, що базуватиметься на
формуванні патріотизму, збагаченні духовного потенціалу студентської
молоді, відродженні кращих надбань українського народу, його культурних і
національних традицій.
Термін: протягом навчального року.
3. Керуватися
у виховній роботі
Концекцією
національнопатріотичного виховання дітей та молоді і заходів щодо її реалізації (наказ

МОН №641 від 16.06.2015 року), обласною Концепцією виховної діяльності
навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки.
Термін: постійно.
4. Головною проблемою виховної роботи в коледжі вважати:
«Формування національної свідомості, гідності громадянського виховання,
поваги і любові до рідної землі українських традицій, дотримання і розвитку
традицій навчального закладу»
5. Проводити відкриті виховні заходи згідно графіка
Відповідальні: ЗДВР, керівники груп.
6. Удосконалювати форми і методи розвитку студентського
самоврядування.
Відповідальні: ЗДВР, студрада.
7. Особливу увагу звернути на адаптацію студентів 1-го курсу
Відповідальні: керівники груп, практичний психолог.
8. Висвітлювати всі події життя коледжу на сайті.
Рішення прийнято одноголосно.
4 СЛУХАЛИ:
Гречко О.В., Пермяшкіну С.А., Халітову Л.А. про переведення
студентів на вакантні місця державного замовлення (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. У зв’язку з наявністю вакантних місць перевести з контрактної
форми навчання на навчання за державним замовленням таких студентів
технологічного відділення: Кривенко Вікторію Вікторівну (ГО-21),
Коваленка Богдана Олександровича (ЕК-21).
Підстава: рекомендації керівників груп.
2. У зв’язку з наявністю вакантних місць перевести з контрактної
форми навчання на навчання за державним замовленням студента технічного
відділення Коротенка Сергія Юрійовича (ТО-41).
Підстава: рекомендації керівника груп.
3. У зв’язку з наявністю вакантних місць перевести з контрактної
форми навчання на навчання за державним замовленням таких студентів
гуманітарного відділення: Курільчік Давида Олександровича (ХК-31), Скляр
Олену Володимирівну (ХК-31), Федоренка Валентина Анатолійовича (ХК31).

Підстава: рекомендації керівника груп.
Рішення прийнято одноголосно.
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