Проект рішення засідання педагогічної ради від 17.01.2018 р.
З І питання «Про виконання раніше прийнятих рішень»
1. У зв’язку з відсутністю надходжень нової літератури до бібліотеки створення окремої сторінки сайту
медіа центру «Віртуальний зал нових надходжень» не є актуальним.
2. У зв’язку зі зміною координатора студентського сайту спланувати створення рубрики щотижневого
анонсування культурно-масових та спортивних заходів в межах міста й області.
(Бахмет М. Ю., щоп’ятниці)
3. У зв’язку зі зміною структурного складу волонтерського загону «Милосердя» здійснити тематичне
наповнення складових Центру «Єдність»
(Жалдакова Ю. В., до 25.02.2018 р.)
4. Створити бренд кожного напряму органу студентського самоврядування серед академічної
спільноти.
(Ляшенко К. І., до 25.01.2018 р.)
5. Продовжити роботу щодо постійного та регулярного наповнення навчально-методичними,
науковими тощо надбаннями викладачів репозиторію коледжу в освітньому кіберпросторі: за
результатами моніторингу наповнення репозиторію відповідно до наявних напрацювань викладачам
надати матеріали до методичного кабінету.
(Хомич О. М., до 01.06.2018 р.)
6. Подовжити термін оновлення, наповнення навчально-методичним контентом блогів «Педагогічна
психологія» (Хомич О. М.), «Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування»,
«Технічні засоби навчання та методика їх застосування», «Вища математика», «Технічні засоби
навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання, ТЗН» (Тур А. М.) відповідно до
уніфікованих вимог з метою ефективної якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної
діяльності в умовах інноваційного освітнього простору.
(Тур А. М., Хомич О. М., до 01.03.2018 р.)
7. Продовжити переоформлення документів ВП «Лисичанський педагогічний коледж» з метою
приведення їх у відповідність до Закону України «Про освіту»
7.1. Положення про коледж
(Тарарива Л. Ю., після визначення законодавчої бази
щодо підготовки ОКР «молодший спеціаліст»)
7.2. Колективний договір
(Сергєєва І. Ю., Вірченко С. П., після затвердження Статуту університету)
7.3. Положення про організацію та проведення практики студентів ВП «Лисичанський педагогічний
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
(Ігнатуша А. Л., до 01.04.2018 р.)
7.4. Положення про комісію ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
щодо сприяння працевлаштування випускників.
(Шевирьова І. Г., до 01.03.2018 р.)
7.5. Положення про студентський парламент.
(Ляшенко К. І., до 25.01.2018 р.)
7.6. Положення про студентську раду гуртожитку.
(Брюховецька О. А., до 25.01.2018 р.)
7.7. Положення про організацію освітнього процесу, Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційної комісії, Положення про переведення студентів на бюджетну
форму навчання, Положення про навчально-методичну раду
(Тарарива Л. Ю., до 01.04.2018 р.)
7.8. Положення про приймальну комісію.

(Відповідальний секретар, до 01.04.2018 р.)

7.9. Положення про навчально-методичний кабінет
(Завідувач НМК, до 15.02.2018 р.)
7.10. Положення про педагогічну раду
(секретар педагогічної ради, до 01.02.2018 р.)
7.11. Положення про кадрову комісію

(Завацька В. В., 15.02.2018 р.)

7.12. Положення про діяльність ради соціально-гуманітарної роботи (Чурілова В. Є., 15. 02.2018 р.)

З ІІ питання «Аналіз результатів успішності студентів коледжу за І семестр 2017-2018 н.р.»
1. Призначити термін перескладання академічної заборгованості студентам Баюк С., Бондаренко В.,
Глушкову М., Западновій Д., Ковальчук К., Лобастовій А., Смовж К., Соколовій М., Хмельовій Д.
(1АПО), Березовській В., Груздковій А., Євдокімовій В., Кравцовій Д., Кривобок В., Ландік К.,
Москаленко В., Ломановій Л., Нікіфоровій Д., Раповій Я., Карявій Є., Тамасян А. (1БПО), Іванніковій
О., Зубкову М., Смолій В., Байрамову Н., Казінському Н., Буряк В., Кривошеї А., Самойленко Б.,
Харук А., Боженко В., Безалтишному Д., Ткачук Д., Берьозін А. (1АФ), Єфименко О., Казакова О.,
Карякіна Ю., Костроміна А., Лісова М., Можарова О., Мурадова Ю, Нежинська І., Сарафаннікова К.,
Тищенко Г., Чигиринська Ю. (1АД), Алдакімовій К., Грицевій К., Мелешко С., Мєзєнцевій М.,
Михлик А., Овчаренко В. (1ВС), Бережній М. (3АПО), Безгачовій Д, Воронцовій О., Кобзар В.,
Шуміловій А., Падалці Г., Скорик О., Курловій А. (2АД), Кузьменко А., Сивер А. (3АД),
Турлуківському С., Сальніковій Є. (2АФ) на 19.01.18.
(Куратори академічних груп, до 19.01.18р.)
2. Розширити склад членів адміннаради з метою підвищення рівня інформативності викладачів.
(Секретар адміннаради, до 22.01.18р.)
3. Реалізовувати принципи академічної доброчесності, здійснювати контроль їх дотримання головами
циклових комісій.
(Заступник директора з НР, глови ц.к.)
4. Кураторам академічних груп скласти план та здійснювати відвідування помешкань за місцем
реєстрації студентів.
(Куратори, постійно)
5. Перевірити відповідність програм з навчальних дисциплін вимогам законам України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», визначити ефективність форм, методів і технологій навчання щодо оцінки знань
студентів у шкалі ECTS.
(Голови ц.к.)
6. Внести до розкладу години партнерства (понеділок 14.10-14.40) з фіксацією проведення в журналі
консультацій.
(Завідувач денного навчання, до.19.01.18)
7. Викладачу-предметнику на кожному занятті фіксувати кількість отриманих балів студентами груп
відповідно до картки модуля.
(Викладачі-предметники, постійно)
8. Здійснювати взаємовідвідування занять, фіксувати результати у журналах аналізу навчальних занять.
(Голови ц.к., постійно)
9. Створити осередок з пропедевтичної роботи.
(Заступник директора з НР, завідувач денного навчання, протягом січня)
З ІІ питання «Про підсумки фінансово-економічної діяльності коледжу та профспілкової
організації викладачів, співробітників та студентів коледжу»
1. Звіт профспілкової організації студентів коледжу затвердити.
2. Організувати роботу до відзначення 80-річчя коледжу.
3. Затвердити доходи в сумі 416 574, 74 грн., та видатки в сумі 412 328,77 грн. за 2017 рік по
спеціальному фонду.
З ІІІ питання «Затвердження ліміту стипендіатів з урахуванням видатків на стипендіальне
забезпечення»
1. Затвердити суми на стипендію:
- на січень 2018 р.: 151300 грн.
- на лютий 2018 р.: 151300 грн.
- на березень 2018 р.: 151300 грн.
Всього на І кв. 2018 року 453900 грн.
2.Встановити ліміт стипендіатів 40% від фактичної кількості студентів денної форми.
(Головний бухгалтер, члени стипендіальної комісії)

