Протокол № 1
засідання педагогічної ради Політехнічного технікуму
Конотопського інституту Сумського державного університету
31 серпня 2015 року
Всього членів педради: 97 чол.
Присутні: 90 чол.
Порядок денний
1. Затвердження регламенту роботи засідання педагогічної ради.
Доповідач: Гребеник Т. В., директор технікуму.
2. Вибори секретаря педради.
Доповідач: Гребеник Т. В., директор технікуму.
3. Розгляд та затвердження кошторису планових видатків по забезпеченню
діяльності органів студентського самоврядування ПТКІСумДУ.
Доповідачі: Тарасенко Н. М., головний бухгалтер технікуму, Штранін Є. В.,
президент МСС ПТКІСумДУ.
4. Затвердження плану роботи Педагогічної ради на 2015-2016 н.р.
Доповідач: Гребеник Т. В., директор технікуму.
5. Підсумки роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р. та основні
завдання технікуму на виконання Закону України «Про вищу освіту» у 20152016 н.р.
Доповідачі: Гребеник Т. В., директор технікуму, Рязанцев В.В., заступник
директора з НР, Швидка А.І., заступник директора з ВР.
6. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії про виконання
державного замовлення з підготовки кадрів та підсумки вступної кампанії
2015р.
Доповідач: Бандурка Л.В., відповідальний секретар приймальної комісії.
7. Інформаційно-освітнє середовище технікуму: шляхи реалізації програми
«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців за допомогою
технологій дистанційного навчання».
Доповідач: Іващенко М.М., голова циклової комісії.
8. Різне.

1. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму, голову педради, яка
запропонувала затвердити наступний регламент роботи педради: для
висвітлення основних питань – виступ до 15 хвилин, для пропозицій – до 3
хвилин. Хто за такий регламент, прошу проголосувати.

Ухвалили:
 підтримати запропонований регламент роботи;
 рішення прийнято одноголосно.
2. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму, голову педради,
запропонувала залишити секретарем педради Іващенко М.М.
Ухвалили:
 враховуючи відповідальне ставлення до посадових обов’язків
секретаря педагогічної ради та результати голосування членів педради,
призначити секретарем педагогічної ради на 2015-2016 навчальний рік
Марину Миколаївну Іващенко, голову циклової комісії спеціальності
5.03060101 «Організація виробництва»;
 рішення прийнято одноголосно.
3. Виступили: Гребеник Т. В., директор технікуму, яка ознайомила
присутніх з нормативними документами щодо фінансування діяльності
студентського самоврядування (ст. 40 ЗУ «Про вищу освіту» №1556-VII від
01.07.2014 р.). Згідно вищезазначеного нормативного документу, норма
коштів для фінансування органів студентського самоврядування
визначається в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень від
основної діяльності.
Слухали: Тарасенко Н. М., головного бухгалтера технікуму, яка
обґрунтувала розмір встановленої норми фінансування (0,5 відсотка власних
надходжень від основної діяльності). Беручи за основу результати
господарської діяльності за 2014 р., було визначено економічно обгрунтовану
норму вищезазначеного об’єкту фінансування. Абсолютне значення
планових видатків по забезпеченню діяльності органів студентського
самоврядування Політехнічного технікуму КІСумДУ на період з 01.07.2015
р. по 31.12.2015 р. становить 2415,00 грн.
Слухали: Штраніна Є. В., президента МСС ПТКІСумДУ, який
запропонував до розгляду проект кошторису планових видатків по
забезпеченню
діяльності
органів
студентського
самоврядування
Політехнічного технікуму КІСумДУ на період з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р.
Ухвалили:
 затвердити кошторис планових видатків по забезпеченню
діяльності органів студентського самоврядування Політехнічного технікуму
КІСумДУ на період з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р.;
 рішення прийнято одноголосно.

4. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму, голову педради,
запропонувала затвердити план роботи педагогічної ради на 2015-2016
навчальний рік.
Ухвалили:
 затвердити план роботи педагогічної ради на 2015-2016 навчальний рік;
 рішення прийнято одноголосно.
5. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму, Рязанцева В. В.,
заступника директора технікуму з НР, Швидку А.І., заступника директора з
ВВ, які ознайомили членів педради з реорганізацією в рамках нового ЗУ
«Про вищу освіту» та Наказом МОНУ 1/9 – 409 від 12.08.14 р. У зв’язку з
напруженою ситуацією, що склалася, зокрема, в енергетичній галузі,
Міністерство рекомендує внести зміни до графіків навчального процесу
денної форми навчання, передбачивши, зокрема, до кінця осіннього семестру
2015/2016 навчального року ущільнення розкладу навчальних занять за
рахунок проведення додаткових занять, часткового переходу на шестиденний
робочий тиждень, а також збільшення до чотирьох тижнів тривалості
зимових канікул; запровадити на початку весняного семестру 2015/2016
навчального року протягом чотирьох тижнів дистанційні елементи у
навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при
опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та
індивідуальних завдань (курсових проектів (робіт)).
Крім цього, під час опалювального сезону у 2015/2016 навчальному році
рекомендовано проводити виробниче навчання, виробничу практику на
підприємствах та консультування з дипломних робіт в умовах виробництва
чи сфери послуг у відповідності до затверджених навчальних планів і
програм.
Швидку А.І., яка ознайомила присутніх з основними концептуальними
питаннями виховної роботи, над якими працюватиме педагогічний колектив
протягом 2015-2016 навчального року. Запропонувала до розгляду план
виховної роботи 2015-2016 н.р.
Ухвалили:
 провести ознайомлювальну кампанію для розповсюдження інформації
з питань реорганізації в рамках нового ЗУ «Про вищу освіту»;
 накази та постанови щодо початку навчального року прийняти до дії;
 врахувати рекомендовані Міністерством освіти і науки рекомендації
щодо зміни графіків навчального процесу денної форми навчання
(частковий перехід на шестиденний робочий тиждень);
 затвердити План виховної роботи закладу на 2015-2016 н.р.;

 контроль за дотриманням даних нормативних документів покласти на
керівників структурних підрозділів;
 рішення прийнято одноголосно.
6. Слухали: Іващенко М.М., голову циклової комісії з доповіддю на тему
«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців за допомогою
технологій дистанційного навчання».
Доповідач запропонувала до розгляду результати проведеного
дослідження в рамках курсів підвищення кваліфікації «Викладч-т՚ ютер».
Споглядальний тип навчального процесу заходить у різку суперечність з
потребами сучасної професійної практики та потребами інформатизованого
суспільства.
Розвити творче мислення студентів неможливо, якщо протягом навчання
застосовувати переважно відтворюючу чи виконавську діяльності і надавати
знання в готовому виді.
Відтак у ВНЗ усе більше місце займає новий тип навчального процесу −
дистанційне навчання.
Цілеспрямоване використання технологій дистанційного навчання, як
системи підтримки навчального процесу, дозволить зробити освітній процес
більш інтенсивним і сприятиме формуванню у майбутніх фахівців більш
високого рівня креативності в умовах впровадження в освітній процес
сучасних мережевих технологій.
Визначено існуючий стан використання інтернет-ресурсів у
навчальному процесі та рівень запиту на дистанційні технології у майбутніх
фахівців-менеджерів серед студентів II−IV курсів спеціальності «Організація
виробництва» Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ.
Кількість респондентів – 41 студент.
В цілому, результати констатувального експерименту дослідження
виявили достатній рівень запиту на дистанційні технології у майбутніх
фахівців та високий рівень використання останніми інтернет-ресурсів.
Було виявлено, що серед опитаних 100% мають доступ до мережі
Інтернет. Найбільш використовувані телекомунікаційні технології, на думку
респондентів: 98% опитаних використовують соціальні мережі, 88% −
Інтернет-енциклопедію Wikipedia, 69% − e-mail, 66% − Skype і лише 29%
використовують тематичні форуми для пошуку навчальної інформації.
Більшість сучасних студентів, а це 54% надають перевагу електронному
поданню інформації і лише 5% − паперовому носію інформації.
Серед джерел отримання інформації мережа Інтернет користується
більшим попитом, а це 98 %, бібліотека – 2%. Це можна пояснити

динамічним розвитком індустрії інформаційно-комунікаційних технологій та
бурхливим зростанням сьогодні обсягу інформаційних потоків.
Відповідаючи на питання «Чи здійснюєте Ви пошук інформації на
іноземних мовах (крім російської)?», 32% опитаних дають позитивну
відповідь. У результаті дослідження з’ясувалося, серед тих студентів, хто
використовує
іноземну мову в процесі пошуку інформації, 25% −
здійснюють пошук на англійській мові і 7% − на польській мові.
Запит на дистанційне навчання існує у 73% опитаних.
Розподіл відповідей на питання «Чого саме Ви очікуєте від
впровадження дистанційного навчання?» дав наступні результати:
«поглибити свої знання» бажають 32%, «дистанційне навчання – це щось
нове, тому очевидно повинно бути цікаво» – 59%, «дізнатись більше про
дистанційне навчання, його переваги і недоліки для мене особисто» − 39%.
Проведене дослідження дозволяє припустити, що сучасне світове
цивілізоване співтовариство здебільшого базується на інформаційних і
телекомунікаційних технологіях. Тому, механізм реалізації в освітніх
установах дистанційних технологій є не лише напрямом стратегічного
розвитку освітньої системи України, а й потребою з боку самого студента.
Ухвалили:
 спрямувати діяльність педколективу на активізацію діяльності щодо
впровадження дистанційних технологій навчання в закладі;
 рішення прийнято одноголосно.
7. Слухали: Бандурку Л. В., відповідального секретаря приймальної
комісії, про підсумки прийому в 2015 р. Людмила Вікторівна надала
інформацію щодо прийому на денну і заочну форми навчання у 2015 році.
У 2015 році на денну форму навчання було подано 523 заяви, серед них:
 за спеціальністю 5.06010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій» – 84 заяви ;
 за спеціальністю 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і
споруд» – 79 заяв;
 за спеціальністю 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг і аеродромів» – 71 заява ;
 за спеціальністю 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на
верстатах та автоматичних лініях» – 65 заяв;
 за спеціальністю 5.05080202 «Виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації» – 62 заяви;
 за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» – 41 заява;
 за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж» – 79 заяв;

 за спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування» – 42 заяви.
На денну форму навчання на 1 курс на комерційній основі було
зараховано 8 чоловік; на 2 курс (поповнення) – на комерційній основі було
зараховано 7 чоловік.
На заочну форму навчання на умовах повної оплати вартості навчання
було зараховано 7 чоловік (за спеціальністю 5.06010108 «Будівництво,
обслуговування і ремонт залізничних колій.
Ухвалили:
 визнати прийомну кампанію 2015 р. задовільною;
 спрямувати діяльність педколективу на активізацію профорієнтаційної
роботи закладу;
 рішення прийнято одноголосно.
8. Різне:
8.1 Слухали: Панченко Н.М., методиста технікуму, яка ознайомила
присутніх із методичною проблемою закладу 2015-2016 н.р., над вирішенням
якої працюватиме педагогічний колектив протягом року.
Методична проблема 2015-2016 н.р. – Використання елементів
дистанційного навчання у навчальному процесі з метою покращення якості
знань та контролю.
Ухвалили:
 затвердити запропоновану методичну проблему;
 рішення прийнято одноголосно.
8.2 Слухали: Рязанцева В. В., заступника директора технікуму з НР,
нагадав на необхідності дотримання Єдиного орфографічного режиму
ведення навчальної документації усіма педагогічними працівниками.
Ухвалили:
 інформацію прийняти до відома;
 відповідальність за дотримання вимог Єдиного орфографічного режиму
покласти на керівників відповідних підрозділів;
 рішення прийнято одноголосно.
8.3 Виступили: Гребеник Т.В., директор технікуму з роз’ясненнями
щодо відповідальності згідно з законодавством за протиправні дії, пов’язані з
корупцією, хабарництвом. Ознайомила усіх присутніх з основними засадами
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Слухали: Рязанцева В.В., заступника директора з НР, який попередив
педагогічних працівників про персональну відповідальність кожного за:

