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51 чол.(список додається)
Присутні:
1 чол. (список додається)
Відсутні:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Модель системно-організованого процесу самоосвіти викладача
(Новак О.М.)
2. Огляд нормативних і директивних документів МОН України
(Новак О.М.)
3. Різне
СЛУХАЛИ:
Новак О.М. - про модель системно організованого процесу самоосвіти
викладача (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Сприяти підвищенню мотивації викладачів до самоосвіти,
урізноманітнюючи форми методичної роботи
Відповідальні: методист.
Термін: протягом року.
2. Систематично займатися самоосвітою та спрямувати її на реалізацію
завдань, що стоять перед вищої освітою.
Відповідальні: викладачі коледжу.
Термін: постійно.
Рішення прийнято одноголосно.
2 СЛУХАЛИ:
Новак О.М. - про внесені зміни до положень коледжу на підставі
нового Закону України «Про вищу освіту».

ВИСТУПИЛИ:
Одай В.Г. з пропозицією працювати за положеннями, які були прийняті
раніше.
Кириченко В.О. пред’явив претензії щодо редагованого положення про
дипломну роботу на гуманітарному відділенні.
Шолуха О.М. підтримав виступ Кириченка В.О. щодо терміну
збереження дипломних робіт та їх списання і утилізації після закінчення
терміну зберігання.
Овсяннікова С.М. запропонувала запросити юриста з Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка для
роз’яснення питання про те, що коледж є структурним підрозділом
університету без права юридичної особи.
Заброда О.О. із запереченням підпункту положення про організацію
внутрішнього контролю за освітнім процесом щодо відвідування директором
та його заступниками занять педагогів без попередження.
Тараненко 0 .0 . у зв’язку з тим, що виникають питання щодо
юридичної особи коледжу запропонувала запросити ректора Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Халітова Л.А. запропонувала внести зміни до положення про
батьківський комітет.
Овсяннікова С.М. запропонувала провести обговорення положень на
засіданні циклових комісій, потім на методичній раді, а 09.12.2015 р. на
педагогічній раді.
УХВАЛИЛИ:
Розглянути редаговані положення протягом наступного тижня на
засіданні циклових комісій, а 09.12.2015 р. на педагогічній раді.
Рішення прийнято одноголосно.
З СЛУХАЛИ:
Пермяшкіну С.А. про переведення студента групи ТО-31 на вакантне
місце державного замовлення.
УХВАЛИЛИ:
1. У зв’язку з наявністю вакантного місця перевести з контрактної
форми навчання на навчання за державним замовленням студента технічного
відділення Лавренка Ярослава (ТО-31).
Підстава, рекомендація керівника групи.
Рішення прийнято одноголосно.
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