МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ м.в. гоголя
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ПРОТОКОЛ
13.01.2016

м. Миргород

№5

Засідання педагогічної ради
Голова
- Тараненко О.О. •
Секретар - Радченко М.В.
Присутні:
45 чол.(список додається)
Відсутні:
7 чол. (список додається)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз моніторингу якості загальноосвітньої та фахової підготовки
за 1 семестр 2015-2016 н.р. (ЗВ)
2. Аналіз підсумків роботи експертних комісій під час акредитаційних
експертиз підготовки молодших спеціалістів у 2015-2016 навчальному році
(ЗДНР).
3. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Халітову Л.А. - про підсумки навчання у І семестрі 2015-2016
навчального року на технологічному відділенні (виступ додається).
Гречко О.В. - про підсумки навчально-виховної роботи на
гуманітарному відділенні за результатами І семестру 2015-2016 н.р. (виступ
додається).
ГІермяшкіну С.А. - про результати навчально-виховної роботи за
результатами І семестру 2015-2016 навчального року на технічному
відділенні (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1.
Встановити терміни
18.01.2016 року таким студентам:
- технологічного відділення:

ліквідації

академічної

ЕК-31
Мельник Юлії Русланівні - метеорологія і кліматологія;

заборгованості

до

Білоус Діані Юріївні екологічної інформації;

ЕК-41
заповідна справа, комп'ютерна обробка

ТС-1 1
Ситнік Дмитру Сергійовичу - географія;
ТС-21
Кулик Анні Юріївні - математика, основи комп'ютерної техніки
• - гуманітарного відділення:
ХК-21
Геращенко Анні Іванівні - ліплення;
ХК-ЗІ
Соловйовій Юлії Василівні - живопис, ліплення;
Горошинському Вячеславу Івановичу - рисунок;
Кущ Олексію Володимировичу - живопис;
ХК-41
Д’яковій Юлії Олексіївні - живопис;
Загривій Вікторії Миколаївні - живопис;
Остапенко Анні Олександрівні - рисунок;
Рудченку Богдану Федоровичу - живопис;
Рибалко Олені Андріївні - рисунок;
. Фік Тамарі Миколаївні - рисунок;
Чех Юрію Івановичу - композиція і проектування.
Д-31
Кілиб Катерині Петрівні - українська мова (за професійним
спрямуванням).
2. Керівникам навчальним груп забезпечити явку студентів для
ліквідації академічної заборгованості згідно розробленого графіка.
Викладачам організувати ліквідацію академічної заборгованості у студентів
відповідно до графіка.
Відповідальні:
- куратори груп: Козлова В.І., Одай В.Г., Ксьонз В.П., Мацюра Н.І.,
Кириченко Л.М., Ковган С.В., Шимко В.В., Лупашко Г.О.
- викладачі: Тараненко О.О., Овсяннікова С.М., Колодко Г.В.,
Шолуха О.М., Мироненко II.В., Гречко О.В.
3. Відрахувати з числа студентів за академічну заборгованість
Керна О. (ХК-21).
4. Продовжити сесію для студентки групи ХК-21 Стеклової Яни
Леонідівни до 01.03.2016 року.
5. Перевести з контрактної форми навчання на навчання за державним
замовленням Дяченко Катерину Олександрівну, студентку групи Д-31.
6. Призначити щомісячну іменну стипендію О.Г Сластьона у розмірі
742 грн. з 01.01.2016 року по 30.06.2016 року студентці Дяченко Катерині
Олександрівні (Д-31) за відмінні успіхи у навчанні та активну участь у
громадському житті коледжу.

Підстава: рекомендація ЦК «Діловодство», Положення про іменну
стипендію О.Г. Сластьона.
7. Призначити щомісячну іменну стипендію О.Г Сластьона у розмірі
742 грн. з 01.01.2016 року по 31.03.2016 року студентці Ващенко Луїзі
Григорівні (ХК-41) за відмінні успіхи у навчанні та активну участь у
громадському житті коледжу.
Підстава: рекомендація ЦК «Діловодство», Положення про іменну
стипендію О.Г. Сластьона.
8. Керівникам ДП спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»
звернути увагу на підготовку студентів до виступів.
9. За невиконання обов’язків студента, наявності великої кількості
пропусків занять без поважних причин, заборгованості з навчальних
предметів, відрахувати зі списків студентів коледжу Дяченко Катерину
Ігорівну (Ф-3 1) та Сел Іванову Маргариту Володимирівну (Ф-31).
Рішення прийнято одноголосно.
2 СЛУХАЛИ:
Тараненко О.О. - про аналіз підсумків роботи експертних комісій під
час акредитаційних експертиз підготовки молодших спеціалістів за
спеціальностями 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного
устаткування і систем теплопостачання», 5.02010501 «Діловодство»,
5.05130109 «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і
виробів», 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію ЗДНР взяти до відома.
2. Продовжити роботу щодо забезпечення державної гарантії якості
освіти.
Відповідальні: адміністрація, викладачі коледжу.
Термін: постійно.
3. Розробити та подати на затвердження директору коледжу заходи
щодо усунення зауважень, висловлених членами експертних комісій.
Відповідальні: ГЦК Балакарева Т.В., Волкова Н.В., Заброда О.О.,
Степанова В.П.
Термін: до 20.01.2016 року.
3 СЛУХАЛИ:
Лупашка В.В. - про порушення нормативних вимог щодо якісних
характеристик підготовки студентів
УХВАЛИЛИ:
1. Дотримуватися якісних та абсолютних норм успішності при
викладанні дисциплін таким викладачам:

. Козлова В.І. - хімія (ХКД-1 1);
Шовкопляс І.В. —основи філософських знань (ТО-21);
Колодко Г.В. - географія (ТСЕК-1 1), історія України (ХК-21);
Одай А.В. - англійська мова (ЕК-3 1);
Голуб В.М. - фізична культура (ТС-21);
Одай В.М. - пластична анатомія (ХК-21);
Шимко В.В. - рисунок (ХК-41 «Б»);
Шолуха О.М. - рисунок (ХК-1 1), композиція і проектування (ХК-31);
Овсяннікова С.М. - основи комп’ютерної техніки (ТС-21), математика
(ТС-21);
Дємков О.Ф. - фізика (ХК-11);
Овчаренко ЕІ.О. - бухгалтерський облік і звітність у комерційних
банках (Ф-3 1), фінансовий ринок (Ф-3 1);
Поросюк В.С. - банківські операції (Ф-3 1).
2. Провести директорські контрольні роботи з таких дисциплін:
Козлова В.І. - хімія;
Шовкопляс І.В. - основи філософських знань;
Колодко Г.В. - історія України;
Одай В.М. - пластична анатомія;
Шимко В.В. - рисунок;
Шолуха О.М. - композиція і проектування;
Овсяннікова С.М. - математика;
Дємков О.Ф. - фізика.
Відповідальні: ЗДНР.
Термін: протягом семестру.
За - 43 чол.
Проти - 2 чол.
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О.О. Тараненко
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М.В. Радченко

