Проект рішення
засідання педагогічної ради
від 18.01.2017р.
І питання «Аналіз результатів успішності студентів коледжу за І семестр
2016-2017 н.р. та основні напрямки роботи ІІ семестру поточного
навчального року»
1. Проаналізувати результати успішності студентів за І семестр 2016-2017 н.р. на
січневому засіданні циклових комісій.
(Відп. голови ц.к., січень
2017р.)
2. Викладачам забезпечити організаційні умови для перескладання незадовільних
оцінок студентами Роменською К (2-АФ), Ревтовою А (3-БШ), Волошиною З. (2АШ), Гордєєвою Д. (2-АШ), Діденко Д. (2-АШ), Криворотько А. (3-АФ),
Александровою К. (2-АШ), Бережною М. (2-АШ), Мулявчик Л. (1-АШ),
Солошенко Ю. (2-БШ)
(Відп. Матліна О.В., до 20.01.17р.)
3. Скоординувати діяльність органів студентського самоврядування з навчальною
частиною відповідно питання організації роботи щодо підвищення якості
навчальних досягнень студентів.
(Відп. Матліна О.В., Ляшенко К.І., Почтаренко Л., І
І семестр 2016-2017 н.р. )
4.На підставі невиконання Положення про надання індивідуального графіку
навчання відмовити в альтернативній формі навчання студентам Жмиховій О.
(4-АШ,), Ніколаєнко А. (4-АШ), Солошенко Ю. (2-БШ), Кіму Н. (2-АФ), Федак А.
(4-АД), Деркач Н. (3-АД), Цинцирук О. (3-АФ)
(Відп. Матліна О.В.,
січень 2017р.
5. Кураторам груп:
5.1. Здійснити аналіз результатів навчальних досягнень студентів за І семестр
2016-2017 н.р. в академічних групах на засіданні групових зборів;
(30.01.17р.)
5.2.Кураторам академічних, груп якість навчання студентів яких складає до
20%, провести розширені групові збори за участю викладачів-предметників,
представників органів студентського самоврядування, профспілкової
організації за графіком:
2-БШ – 24.01.17
2-АШ – 26.01.17
1-АД – 25.01.17
(Відп. Крилова М.О., Хомич О.М., Гарбузюк Т.В.)
5.3. Надіслати офіційні листи батькам про результати успішності студентів
(до 23.01.2017р.)
6. З метою попередження неуспішності студентів включити до плану роботи
методичного кабінету на ІІ семестр 2016-2017 н.р. організацію та проведення
методичного семінару для викладачів «Ефективні підходи до роботи з
невстигаючими студентами».
(Відп. Завідувач методичного кабінету, лютий 2017р.)

7. З метою підвищення показників навчальних досягнень студентів:
7.1. Впровадити в систему навчально-виховного процесу змішане навчання
Blended learning
(відп. Тарарива Л.Ю., Сергієнко Л.В.,
голови ц.к., ІІ сем. 2016-2017 н.р.)
7.2. Викладачам-предметникам оновити зміст практичних занять відповідно
технології двофазового навчання
( голови ц.к., ІІ сем. 2016-2017 н.р.)
8. Медіа-центру коледжу визначити форми популяризації предметних блогів,
електронних навчальних матеріалів та авторських розробок викладачів.
(відп. Старостенко Н.О., з 01.02.17р.)
9 Здійснити процедурні заходи щодо реалізації Постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»
та довести до відому педагогічного і студентського колективів про нові вимоги
призначення стипендії.
(Відп. Тарарива Л.Ю., після оприлюднення
вимог рейтингу МОН)
ІІ питання «Про підсумки фінансово-економічної діяльності коледжу та
профспілкової організації викладачів, співробітників та студентів коледжу»
1. Звіт про фінансово-економічну діяльність коледжу в сумі доходів 448.810,80
грн., та видатків в сумі 558.627,79 грн. по спеціальному фонду за 2016 рік
затвердити.
2. Надати матеріали звітної документації до перевірки та складання акту
ревізійною комісією на 23.01.2017 р.
(відп. Супрунець Т.М.)
3. Звіт роботи профспілкової організації викладачів, співробітників коледжу за
поточний період затвердити.
4. Звіт роботи профспілкової організації студентів коледжу за поточний період
затвердити.
5. Продовжити спільну роботу адміністрації та профспілкової організації
студентів щодо надання матеріальної допомоги соціально незахищеним
студентам (сиротам, інвалідам, студентам учасників бойових дій, ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, внутрішньо переміщеним особам тощо)
(члени профкому, постійно.)

