Протокол № 2
засідання педагогічної ради Політехнічного технікуму
Конотопського інституту Сумського державного університету
07 жовтня 2015 року
Всього членів педради: 97 чол.
Присутні: 86 чол.
Порядок денний
1. Затвердження регламенту роботи засідання педагогічної ради.
Доповідач: Гребеник Т. В., директор технікуму.
2. Соціально-педагогічні засади виховного процесу та напрями їх реалізації в
закладі.
Доповідач: Швидка А.І., заступник директора з ВР.
3. Стан адаптації студентів нового набору та їх успішності.
Доповідач: Бібік Ю.В., практичний психолог.
4. Підсумки проведення поточних та капітальних ремонтних робіт у 20142015 н. р. та їх планування на 2015-2016 н. р. Стан підготовки закладу до
роботи в осінньо-зимовий період.
Доповідач: Коросташовець А.Ф., заступник директора з адміністративногосподарської роботи.
5. Атестація та проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів у
2014-2015 н.р.
Доповідач: Мисник В.Д.. методист.
6. Підсумки проведення виробничих практик у 2014-2015 н.р. Стан
працевлаштування випускників технікуму 2015 н.р.
Доповідачі: Кузько О.Л., заступник директора з виробничого навчання,
Бандурка Л.В., начальник відділу з профорієнтаційної роботи та
працевлаштування.
7. Протидія пропаганди сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі
освіти (лист МОН № 1/9-302 від 24.06.15р.)
Доповідач: Гребеник Т.В., директор технікуму.
8. Стан та організація цивільної оборони, техніки безпеки та охорони
здоров’я у закладі.
Доповідач: Авраменко О.С., відповідальний за стан ОП.
9. Контроль за виконанням рішення попереднього засідання педагогічної
ради.
Доповідач: Гребеник Т.В., директор технікуму.
10. Різне.

1. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму, голову педради, яка
запропонувала затвердити наступний регламент роботи педради: для доповіді
надати 20 хвилин, для висвітлення інших питань – виступ до 10 хвилин, для
виступів – 5 хвилин, для пропозицій – до 3 хвилин. Хто за такий регламент,
прошу проголосувати.
Ухвалили:
 підтримати запропонований регламент роботи;
 рішення прийнято одноголосно.
2. Слухали: Швидку А.І., заступника директора з ВР, яка ознайомила
присутніх з основними соціально-педагогічні засадами виховного процесу та
напрямками їх реалізації в закладі.
Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України,
пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка
усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної
європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка
поважає громадські права і свободи, традиції народів і культур світу,
національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.
Реалізація Національної доктрини розвитку освіти передбачає:
 підготовку людей високої моралі, здатних до творчої праці;
 формування здорового способу життя, розвиток спорту, етичне,
естетично-екологічне, політичне, громадське, правове, трудове та
фізичне виховання учнівської та студентської молоді.
Саме це викликає необхідність розробки концепції виховної роботи в
Політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ.
Відповідно до цієї концепції головна мета виховної роботи зі студентами
–виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України.
Основними принципами організації виховної роботи вважати:
 демократизацію і гуманізацію виховного процесу технікуму,
дотримання педагогічної етики, поваги до гідності людини;
 підготовку педагогічних кадрів високого професійного та
духовного рівня, виховання студентів на основі визнання пріоритетності
загальнолюдських цінностей як головної методологічної передумови,
органічного поєднання виховного процесу з освоєнням світових та
національних цінностей історії;

визнання свободи мислення, права студентів на власну думку,
політичні та життєві позиції

визнання пріоритету самовиховання студентів, організацію їх
індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу

 організацію студентського самоврядування, роботи студентських
громадських об'єднань згідно з положенням про роботу відповідних
організацій, що передбачає гнучкі форми взаємодії між відділеннями,
класним керівником і студентськими групами;
 спрямованість виховної роботи на професійно орієнтовану
діяльність студента
Зміст виховної роботи:
1. Гуманізація навчально-виховного процесу.
2. Моральне виховання студентів.
3. Громадянське виховання.
4. Правове виховання студентів.
5. Трудове та економічне виховання.
6. Політичне виховання студентів.
7. Екологічне виховання.
8. Естетичне виховання студентів.
9. Фізичне виховання.
Ухвалили:
 інформацію прийняти до відома;
 сприяти реалізації мети та змісту виховного процесу;
 створити належні умови для розвитку та задоволення культурних
потреб студентів;
 рішення прийнято одноголосно.
3. Слухали: Бібік Ю.В., практичного психолога технікуму, яка
повідомила членам педагогічної ради результати дослідження проблем
адаптації студента-першокурсника у технікумі. Дослідження було проведено
у вересні та на початку жовтня 2015 р.
На основі соціально-психологічного дослідження та обробки
результатів проведеного опитування можна припустити, що більшість
студентів має середній рівень адаптації.
Психологом були запропоновані рекомендації для класних керівників і
студентів-першокурсників щодо поліпшення адаптації.
Ухвалили:
 продовжити роботу із активізації спільної діяльності психолога і
класного керівника з метою вчасного виявлення проблемних ситуацій у
студентському середовищі;
 дотримуватись запропонованих рекомендацій щодо поліпшення
адаптації студентів до нової системи навчання;
 проводити індивідуальне консультування студентів і батьків із
проблемних питань сучасної соціалізації в освітньому середовищі.

 рішення прийнято одноголосно.
4. Слухали: Коросташовця А.Ф., заступника директора з
адміністративно-господарської роботи, надав інформацію про хід виконання
робіт щодо підготовки закладу та стану підготовки до роботи в осінньозимовий період.
Технікум провів ряд робіт по підготовці до роботи в осінньо-зимовий
період. Можна говорити про 100% готовності до опалювального сезону.
Ухвалили:
 інформацію прийняти до відома;
 рішення прийнято одноголосно.
5. Слухали: Панченко Н.М., методиста технікуму, ознайомила членів
педради зі списком педагогічним працівників, які атестуються у 2016 році.
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Категорія

Бібік Ю.В.
Білинський В.А.
Громик Т.П.
Кипарис В.Є.
Король Ю.П.
Павленко Н.М.
Шолопутов В.Д.
Позачергово

1. Бойко Л.К.
2. Волосюк Т.В.
3. Данилова А.А.
4. Дюхіна Н.І.
5. Іващенко М.М.
6. Комісаренко Н.І.
7. Кузько О.Л.
8. Охріменко С.В.
9. Приходько О.М.
10. Сальченкова О.В.

Список викладачів для проходження курсів підвищення кваліфікації у
2015-2016 н.р.:
 Сірик Т.А.;
 Приходько О.М.;
 Романенко О.І.;
 Митрофаненков О.В.;
 Бойко Л.К.;










Волосюк Т.В.;
Заболотня Т.М.;
Туманова Ю.В.;
Стеценко Л.М.;
Клименко О.Т.;
Сальченкова О.В.;
Дюхіна Н.І.;
Данилова А.А.
Наталія Миколаївна запропонувала кандидатуру Комісаренко Н.І. на
присвоєння звання «викладач-методист».
Ухвалили:
 тримати на постійному контролі стан методичної роботи в технікумі;
 провести засідання циклових комісій щодо роз’яснення документів, що
супроводжуються курсами підвищення кваліфікації та атестацією
педагогічних працівників;
 затвердити кандидатуру Комісаренко Н.І. на присвоєння звання
«викладач-методист»;
 рішення прийнято одноголосно.
6. Слухали: Кузько О.Л., заступник директора з виробничого навчання з
інформацією про підсумки проведення виробничих практик у 2014-2015 н.р.
В 2014-2015 навчальному році були проведені наступні види практик:
виробнича на отримання робітничої професії, в ході якої студенти всіх
спеціальностей навчалися та опановували ази кваліфікованого робітника;
виробнича технологічна, яка дозволила познайомитись із технологічними
процесами на виробництві; виробнича переддипломна, яка стала
завершальним етапом на шляху здобуття кваліфікаційного рівня-молодший
спеціаліст.
Отже, аналізуючи отримані професійні навички, отримані враження та
складені звітні документи, результат проведеної виробничої практики в
Політехнічному технікумі КІ СумДУ можна вважати позитивним.
Отримання практичної підготовки з майбутньої професії, сприятиме
самореалізації студентів в умовах сучасної ринкової економіки України.
Слухали: Бандурку Л.В., яка надала результати моніторингу
працевлаштування випускників технікуму 2015 н.р.
Кількість випускників (2015 р.) за денною формою навчання – 207 чол.,
за заочною формою навчання – 45 чол. з них вступили до КІСумДУ на денну
форму навчання – 51 чол., на заочну форму навчання – 24 чол. Вступили до

інших навчальних закладів – 82 чол., працевлаштовані – 23 чол., не
працюють і не навчаються – 27 чол.
Людмила
Вікторівна
надала
роз’яснення
щодо
питань
працевлаштування випускників ВНЗ (Лист МОН № 1/9-309 від 26.06.15
року).
Базуючись на основних положеннях Конституції України та галузевого
Закону України "Про вишу освіту", Міністерство освіти і науки наголошує,
що будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального
закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є
неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його
відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.
Крім того, відсутній і механізм, який би зобов'язав випускника вищого
навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним
замовленням, відшкодувати до державного бюджету вартість навчання та
компенсувати замовникові всі понесені витрати за угодою.
На реалізацію положень Закону України "Про вищу освіту" прийнято
постанову Кабінету Міністрів України № 216 від 15 квітня 2015 р. "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р.
№ 992", якою відміняється норма щодо обов’язковості відпрацювання та
відшкодування. Прийняття зазначеної постанови забезпечує реалізацію
основних положень цього закону та конституційне право випускників на
вільний вибір місця подальшої роботи.
Щодо
питання
проведення
моніторингу
(відстеження)
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів протягом 3-х
років після закінчення навчання, то ця функція не була визначена жодним
законодавчим актом. Тобто, моніторинг відпрацювання випускників
протягом З-х років після закінчення навчання не належить до компетенції
вищого навчального закладу. Однак структурні підрозділи щодо сприяння
працевлаштуванню можуть здійснювати цей моніторинг з метою вивчення
попиту на ринку праці на своїх випускників
Ухвалили:
 результат проведеної виробничої практики в Політехнічному технікумі
КІ СумДУ можна вважати позитивним;
 стан працевлаштування випускників технікуму 2015 н.р. вважати
задовільним;
 прийняти до виконання постанову Кабінету Міністрів України № 216
від 15 квітня 2015 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992", якою відміняється
норма щодо обов’язковості відпрацювання та відшкодування;
 рішення прийнято одноголосно.

7. Слухали: Гребеник Т.В., директора технікуму з роз’ясненнями Листу
МОН № 1/9-302 від 24.06.15 року «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та
антиукраїнській ідеології в системі освіти».
Співпраця навчальних закладів, українських педагогів з організаціями та
окремими особами, які пропагують ворожу інтересам України ідеологію,
розпалюють сепаратизм, сприяють агресору й окупанту, є неприпустимою із
точки зору захисту національних інтересів, а також із точки зору місії
педагога, міркувань моралі.
Міністерство освіти і науки доручає уникати співпраці з організаціями і
структурами із сумнівною репутацією, тим більше − з відверто чи
замасковано антиукраїнськими, зокрема щодо проведення спільних з ними
заходів, поширення літератури та інших матеріалів, що пропонуються ними.
Ухвалили:
 забезпечити виконання листа МОН № 1/9-302 від 24 червня 2015 року
«Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в
системі освіти»;
 рішення прийнято одноголосно.
8. Слухали: Авраменка О.С., відповідального за охорону праці в закладі,
який надав інформацію про стан організації охорони праці в технікумі.
Доповідач повідомив, що стан справ з ОП в закладі є таким, що відповідає
достатньому рівню. Наголосив на тому, що працівникам забезпечується
доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих
місць, заплановані профілактичні заходи, результати обліку та аналізу
нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також
до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і
державного нагляду за охороною праці.
Ухвалили:
 організацію охорони праці в закладі вважати такою, що відповідає
необхідним вимогам та приписам органів державного управління і
державного нагляду за охороною праці;
 інформацію прийняти до відома;
 рішення прийнято одноголосно.
9. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму про контроль за
виконанням рішення попереднього засідання педагогічної ради. Рішення
попередньої педагогічної ради, що потребували короткострокового терміну
виконання – реалізовано.
Ухвалили:

