Протокол № 6
засідання педагогічної ради Політехнічного технікуму
Конотопського інституту Сумського державного університету
13 січня 2016 року
Всього членів педради: 96 чол.
Присутні: 89 чол.
Порядок денний
1. Затвердження регламенту роботи засідання педагогічної ради.
Доповідач: Гребеник Т. В., директор технікуму.
2. Підсумки моніторингу якості освіти за I семестр 2015-2016 н.р.
Доповідач: Рязанцев В.В., заступник директора з НР.
3. Результати моніторингу якості ведення навчальної документації
викладачами технікуму.
Доповідач: Рязанцев В.В., заступник директора з НР.
4. Звіт про виконання Наказу Міністерства освіти і науки України № 641 від
16.06.15р. «Про концепцію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді».
Доповідач: Швидка А.І., заступник директора з ВР.
5. Про підсумки профспілкової організації викладачів та співробітників
ПТКІСумДУ.
Доповідач: Словенко В.М., голова профспілкового комітету.
6. Стан спортивно-масової та фізично-оздоровчої роботи зі студентською
молоддю та завдання педколективу для її покращення.
Доповідач: Сабаніна Л.Є., керівник фізичного виховання.
7. Бібліотека в інформаційно-освітньому просторі ПТКІСумДУ.
Доповідач: Яксон О.В., завідуюча бібліотекою.
8. Контроль за виконанням рішення попереднього засідання педагогічної
ради.
Доповідач: Гребеник Т.В., директор технікуму.
9. Різне.
1. Слухали: Гребеник Т. В., директора технікуму, голову педради, яка
запропонувала затвердити наступний регламент роботи педради: для
висвітлення основних питань – виступ до 8 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: Рязанцева В.В., заступника директора з НР, який доповів
про результати моніторингу якості освіти за I семестр 2015-2016 н.р.
Відстеження навчальних досягнень за I семестр 2015-2016 н.р. дали
наступні результати:
Група
1
2
3
4
5
6
121
122
221
222
321
421
521
621
721
821
131
132
231
232
331
431
531
631
731
831
141
142
241
242
341
441
641

Якість,%
11,5
21,0
6,0
10,0
17,0
6,7
11,0
11,0
0,0
21,0
5,0
10,0
4,8
66,0
16,6
40,0
33,0
25,0
0,00
53,0
20,0
40,0
12,5
23,0
9,0
33,0
40,0
50,0
53,0
20,0
36,0
7,0
57,0

Успішність,%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
84,0
95,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
87,0
100,0

Ухвалили:
 завідувачам відділень:
1) систематично здійснювати моніторинг якості освіти, приймати
рішення щодо подолання виявлених недоліків та покращення
якості навчального процесу;
 викладачам:
1) удосконалити систему контролю та оцінювання;

2) систематично виявляти прогалини у підготовці майбутніх
фахівців, спрямовувати зусилля на їх подолання;
3) приділити особливу увагу повторенню, систематизації та
узагальненню знань студентів за змістовими лініями відповідного
курсу;
 рішення прийнято одноголосно.
3. Слухали: Рязанцева В.В., заступника директора з НР, який доповів
про результати моніторингу якості ведення навчальної документації
викладачами технікуму.
З метою визначення відповідності нормативним вимогам ведення
навчальної документації була проведена перевірка щодо ведення
викладачами журналів навчальних занять.
За наслідками проведеної перевірки виявлені наступні недоліки − із
незначними порушенням чинних вимог оформлені предметні сторінки
журналів наступними викладачами: Кипарисом В.Є., Білинським В.А.,
Можилевським В.О., Данильченко О.В. та Радько Т.М.
В’ячеслав Вікторович наголосив на тому, що журнал навчальних занять
є основним документом обліку навчальної роботи групи, в якому фіксуються
результати навчання студентів, відвідування ними занять, стан виконання
усіх видів роботи (лабораторних, курсових тощо).
Викладач несе персональну відповідальність за своєчасність, стан та
достовірність записів.
Усі записи в журналі ведуться державною мовою, синім чорнилом
(пастою) одного кольору, чітко та охайно. Не допускаються виправлення,
підтирання, замальовування коректором.
Основними видами оцінювання студентів є поточне, рубіжне та
підсумкове оцінювання. Форма проведення поточного контролю, система та
критерії оцінювання рівня знань студентів визначаються цикловою комісією,
але не менше двох разів протягом семестру проводиться рубіжний контроль
(атестація), яка виставляється не пізніше 5 числа наступного місяця за
атестаційним. Атестація виставляється на основі не менше 3-х оцінок, в
окремих випадках – на основі 2-х (якщо вони одинакові).
Дотримання вимог до ведення журналу систематично контролюється
заступниками директора, завідувачами відділень та головами циклових
комісій (щомісячно), про що робиться запис на відповідній сторінці журналу.
Перевіряючий повинен зазначити дату перевірки, вказати зауваження та
поставити підпис; у разі необхідності – вказати термін усунення зауважень.
Викладач ставить дату та підпис про ознайомлення із зауваженням та, за
необхідності, відмітку про усунення недоліків.

Ухвалили:
 затвердити план заходів щодо усунення недоліків, які виявлені під
час моніторингу ведення журналів навчальних занять;
 головам циклових комісій провести бесіду з педагогічними
працівниками з питання усунення недоліків виявлених під час перевірки;
 рішення прийнято одноголосно.
4. Слухали: Швидку А.І., заступника директора з ВР щодо виконання
Наказу МОН
№ 641 від 16.06.15р. «Про концепцію національнопатріотичного виховання дітей та молоді».
В групах плануються обов’язково виховні години, на яких вивчаються
символи, обереги України, основні закони нашої держави, національні
обряди, історії свят та ін.
Приділяється багато уваги патріотичному вихованню студентів, при
цьому використовуються різні форми патріотичного виховання; ведуться
роз’яснювальні бесіди щодо внутрішньої та зовнішньої політики України,
Законів України, при цьому виховується повага до законодавчих норм;
вивчається історія України; ознайомлюються з іменами видатних людей, чиє
життя пов’язане з Україною; вивчається історія рідного краю.
Крім цього, патріотичне виховання в нашій школі здійснюється завдяки
різним виховним заходам:
1) відвідування студентами братських могил в с.Таранське у рамках
міської акції «Пращури мою історію вершили» (05.09.2015);
2) загальна виховна година на тему: «До України серцем прихились»
(15.09.2015);
3) зустріч ветеранів збройних сил України зі студентами (25.09.2015);
4) книжкова виставка в бібліотеці «Козаку найперше − воля, козаку
найперше − честь» (29.09.2015);
5) конкурс на тему: «Справжній козак» з нагоди Дня захисника України
(13.10.2015);
6) загальна виховна година на тему: «Володар гетьманської булави»
присвячена 420-річчу від дня народження Б. Хмельницького (27.10.2015);
7) похід-екскурсія по історичних місцях (покладання квітів до
пам’ятника М.І. Драгомирова та відвідування музею-садиби) (28.10.2015);
8) виховна година до Дня рідної мови на тему: «Рідної мови краса
калинова» (10.11.2015);
9) конкурс плакатів на тему: «Ми діти твої, Україно» (09−17.11.2015);
10) допомога бійцям, які знаходяться в зоні проведення АТО у вигляді
збору продуктів харчування, товарів повсякденного вжитку, одягу та
плетіння маскувальних сіток (постійно).

Ухвалили:
 роботу з національно-патріотичного виховання вважати задовільною;
 продовжувати роботу над виконанням Наказу МОН № 641 від
16.06.15р. «Про концепцію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді»;
 рішення прийнято одноголосно.
5. Слухали: Словенка В.М., голову профспілкового комітету, який
доповів про підсумки роботи профспілкової організації викладачів та
співробітників ПТКІСумДУ.
Доповідач наголосив на тому, що основною метою діяльності
профспілкового комітету було, є і буде піклування про людину, про кожного
працівника та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів
працівників ПТКІСумДУ.
Первинна профспілкова організація Політехнічного технікуму
Конотопського інституту СумДУ легалізована, свідоцтво № 1359 від
14.03.2000 р. видане Конотопським міським управлінням юстиції Сумської
області та здійснює свою діяльність згідно з Положенням про первинну
профспілкову організацію, Статуту Професійної спілки залізничників та
транспортних будівельників України, ЗУ «Про професійні спілки, їх права і
гарантії діяльності», постанов вищих профспілкових організацій.
Профспілковий комітет ПТКІСумДУ систематично здійснює контроль
за виконанням основних положень колективного договору та дотримання
законодавства.
Щорічно адміністрація закладу узгоджує з профкомом педагогічне
навантаження працівників та графік відпусток. В полі зору профкому
постійно знаходяться питання підвищення кваліфікації та атестації.
Згідно до заяв членів профспілки систематично надається матеріальна
допомога як профкомом, так і за клопотанням профкома Конотопського
теркому профспілки. За 2015 рік було видано матеріальної допомоги на суму
14 200,00 грн.
У колективі створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і
взаємоповаги. Традиційними стали екскурсії по визначним місцям, вітання з
ювілеєм, святкування професійного свята та Новорічні ялинки, вшанування
ветеранів праці до пам’ятних дат.
2015 рік пройшов під егідою святкування 125-річного ювілею
навчального закладу. На ці заходи було витрачено в 2015 році 20 816,00 грн.
Профком особливо вдячний Конотопському теркому профспілки за
надані путівки в санаторії курорту Трускавець та дитячий оздоровчий табір
«Зірка».

Профспілковий комітет ПТКІСумДУ і надалі здійснюватиме контроль за
дотриманням адміністрацією вимог КЗпПУ та інших нормативно-правових
актів, захищатимемо права та соціальні гарантії кожного члена профспілки.
Ухвалили:
 роботу первинної профспілкової організації Політехнічного технікуму
Конотопського інституту СумДУ вважати задовільною;
 рішення прийнято одноголосно.
6. Слухали: Сабаніну Л.Є., керівник фізичного виховання, яка доповіла
про стан спортивно-масової та фізично-оздоровчої роботи зі студентською
молоддю та завдання педколективу для її покращення.
В Політехнічному технікумі протягом багатьох років на належному рівні
проводиться спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота. В
позанавчальний час студенти займаються в спортивних секціях, приймають
участь в змаганнях з різних видів спорту, спортивних святах. Збірні команди
технікуму беруть участь в обласних спартакіадах, кубкових змаганнях. В
ХХІІ обласній спартакіаді (2015-2016 н.р.) юнацька збірна команда технікуму
прийняла участь в змаганнях з настільного тенісу, де посіла заслужене 1
місце. Дівчата в змаганнях з баскетболу зайняли 3 місце.
Спартакіада триває, попереду змагання з футзалу, допризовної
підготовки, легкої атлетики. В міських кубкових змаганнях збірні команди
нашого технікуму завжди на п’єдесталі пошани.
З року в рік зростає кількість студентів, які займаються в спортивних
секціях. Студенти Політехнічного технікуму постійно виступають у складі
збірних команд міста з різних видів спорту на обласних та всеукраїнських
змаганнях. Викладачі фізичного виховання щільно працюють зі спортивним
бомондом міста, Дитячо-юнацькою спортивною школою, спортивними
клубами. На базі закладу постійно проводяться спортивні змагання, в яких
беруть участь спортсмени різних вікових категорій, від дошкільнят до
ветеранів.
В цьому році ми приймали першість області серед інтернатів з
настільного тенісу, відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу, кубок
міста з волейболу, обласні змагання зі стритболу серед аматорів, чемпіонат
області з карате і провели серед учасників профорієнтаційну роботу. У
багатьох цих змаганнях приймають участь наші студенти, займають призові
місця, здобувають чемпіонські титули.

Ухвалили:
 признати стан організації спортивно-масової та фізично-оздоровчої
роботи зі студентською молоддю Політехнічного технікуму Конотопського
інституту СумДУ задовільною;
 покращити спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу серед
студентів шляхом розширення спектру видів спортивних змагань;
 масово залучати студентів до регулярних занять фізичною
культурою і спортом;
 рішення прийнято одноголосно.
7. Слухали: Яксон О.В., завідуючу бібліотекою, яка виступила з
доповіддю на тему «Бібліотека в інформаційно-освітньому просторі
ПТКІСумДУ».
У зв’язку з інформатизацією суспільства, впровадженням в освітній
процес інформаційних технологій бібліотека підпорядковує свою діяльність
вимогам часу. З цією метою бібліотека оснащена комп’ютерною технікою,
оргтехнікою, підключена до мережі Інтернет та WF. Студенти користуються
електронною бібліотекою, яка постійно поповнюється підручниками та
методичною літературою.
Технікум має свій сайт, на якому розміщена сторінка «Бібліотека»
(http://biblio.konotop.org/). Отже, бібліотека готова до роботи в розширеному
інформаційному просторі.
Ухвалили:
 признати готовність бібліотеки закладу до роботи в розширеному
інформаційному просторі;
 рішення прийнято одноголосно.
8. 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:
 реалізацію ухвалених рішень прийняти до відома та використання у
роботі;
 рішення прийнято одноголосно.
9. Різне:
9.1 Слухали: Колесникова Г.Г., зав. відділенням «Менеджмент та
матеріалообробка».

