Протокол № 7
засідання педагогічної ради Політехнічного технікуму
Конотопського інституту Сумського державного університету
10 лютого 2016 року
Всього членів педради: 96 чол.
Присутні: 91 чол.
Порядок денний
1. Затвердження регламенту роботи засідання педагогічної ради.
Доповідач: Гребеник Т. В., директор технікуму.
2. Про підсумки фінансово-економічної діяльності ПТКІСумДУ. Про бюджет
закладу на 2016 р.
Доповідач: Тарасенко Н.М., головний бухгалтер.
3. Соціальний супровід студентів пільгових категорій.
Доповідач: Волосюк Т.В., соціальний педагог.
4. Стан роботи з профілактики правопорушень 2015-2016 н.р.
Доповідачі: Швидка А.І., заступник директора з ВР; Волосюк Т.В., соціальний
педагог.
5. Стан роботи по залученню абітурієнтів до вступу в ПТКІСумДУ у 20162017 н.р..
Доповідачі: Бандурка Л.В., начальник відділу з профорієнтаційної роботи;
Кутна В.Ф., Рябик А.В., Колесников Г.Г., Салій Ю.М. – завідуючі
відділеннями.
6. Затвердження рекомендацій циклових комісій про наукову (творчу) роботу
студентів, які претендують на отримання дипломів з відзнакою.
Доповідач: Рязанцев В.В., заступник директора з НР.
7. Стан організації навчального процесу без відриву від виробництва та
збереження контингенту здобувачів освіти на заочній формі навчання.
Доповідач: Стеценко Л.М., методист заочного відділення.
8. Контроль за виконанням рішення попереднього засідання педагогічної
ради.
Доповідач: Гребеник Т.В., директор технікуму.
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: Тарасенко Н.М., головного бухгалтера, яка надала
інформацію про фінансово-економічну діяльність ПТКІСумДУ та про бюджет
закладу на 2016 р.
На 2016 рік у сумі асигнувань загального фонду бюджету враховані
витрати на утримання навчального закладу у сумі 11 775 527, 00 грн.:
 оплата праці – 5 875 600, 00 грн.;
 нарахування на заробітну плату – 1 286 900, 00 грн.;
 продукти харчування дітям-сиротам – 293 500, 00 грн.;
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 740 000, 00 грн.;
 соціальне забезпечення (стипендія) – 3 571 962, 00 грн.
При внесенні змін до деяких законодавчих актів України на 2016 рік
зменшені фінансові видатки:
 на комунальні послуги;
 на виплату індексації по стипендії (виділено 5% в межах кошторисних
призначень);
 на виплату індексації по заробітній платі (в межах кошторисних
призначень).
Забезпечити у 2016 році відповідно до пункту 5 Прикінцевих положень
Закону України від 24.12.2015 р. № 911-VII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України».:
 дотримання вимог, передбачених типовими штатними нормативами
навчального закладу (скорочення штатних одиниць на 10%);
 перегляд надбавок, доплат.
Ухвалили:
 забезпечити у 2016 році дотримання вимог, передбачених типовими
штатними нормативами навчального закладу (скорочення штатних
одиниць на 10%);
 забезпечити у 2016 році перегляд надбавок, доплат;
 рішення прийнято одноголосно.
3. Слухали: Волосюк Т.В., соціального педагога, яка доповіла про стан
справ щодо соціального супроводу студентів пільгових категорій у закладі.
На виконання Закону «Про вищу освіту» та Конвенції про права дитини
в ПТКІСумДУ оформлено соціальні паспорти по академічним групам.

Моніторинг показників пільгового контингенту студентів: діти−сироти
– 17 чол., діти-інваліди – 17 чол., діти учасників АТО – 23 чол., внутрішньо
переміщені особи −4 чол., молоді мами – 6 чол.
Студенти, позбавлені батьківського піклування, були забезпечені
безкоштовним гарячим харчуванням.
Була організована активна співпраця соціального педагога, психолога з
опікунами студентів, проводились консультації, інформування як
індивідуально, так і в телефонному режимі. Проводилися у співпраці з
класними керівниками обстеження житлово-побутових умов студентів.
Діти, які належать до пільгового контингенту, відвідують гуртки та
секції, беруть активну участь в житті закладу та міста. Найактивніші з них
внесені до банку даних «Обдаровані».
Для дітей-інвалідів в закладі створені всі необхідні умови для навчання
та виховання. Соціальним педагогом та класними керівниками були складені
соціальні паспорти студентів даної категорії.
Практичний психолог Бібік Ю.В. проводить індивідуальні консультації
зі студентами, які потребують соціального захисту, активно співпрацює з
класними керівниками по вирішенню питань зі студентами пільгових
категорій.
Ухвалили:
 признати стан організації роботи з супроводу пільгових категорій у закладі
задовільним;
 здійснювати контроль за виконанням заходів щодо соціального захисту
студентів пільгових категорій;
 рішення прийнято одноголосно.
4. Слухали: Волосюк Т.В., соціального педагога та Швидку А.І.,
заступника директора з ВР, які доповіли про стан роботи з профілактики
правопорушень у ПТКІСумДУ за І семестр 2015-2016 н.р.
Одним з напрямків виховної роботи закладу є профілактика
правопорушень серед студентської молоді. Відповідно до річного плану з
виховної роботи, плану роботи Ради профілактики правопорушень, плану
Наркопосту протягом І семестру 2015-2016 н.р. були проведені наступні
заходи:
 відбулося засідання Ради профілактики, де розглядалися питання
щодо постановки та зняття з внутрішнього обліку студентів, схильних до
правопорушень та студентів з низькою успішністю. На внутрішній облік
закладу поставлені наступні студенти:
1. Колесник В., 541 гр. (хуліганські дії)
2. Галушка О. 531 гр. (замах на крадіжку – взятий на педагогічні поруки)

3. Романенко І., 731 гр. (вживання наркотичних речовин)
4. Дудка О., 321 гр. (зберігання холодної зброї – кастету, взятий на
педагогічні поруки)
5. Зінченко С., 4 гр. (вживання наркотичних речовин)
6. Кузьменко О., 231 гр. (вживання наркотичних речовин)
7. Гусак В., 1 гр. (грабіж)
8. Сивуха В., 1 гр. (грабіж)
 на психолого-педагогічному консиліумі затвердили склад групи
ризику студентів закладу:
1. Колесник В., 541 гр.
2. Галушка О. 531 гр.
3. Романенко І., 731 гр.
4. Дудка О., 321 гр.
5. Зінченко С., 4 гр.
6. Кузьменко О., 231 гр.
7. Гусак В., 1 гр.
8. Сивуха В., 1 гр.
9. Юхно А., 3 гр.
10. Жметко Є., 231 гр.
 студенти систематично проходять інструктажі щодо обізнаності з
нормами чинного законодавства щодо адміністративної та кримінальної
відповідальності за скоєні правопорушення.
 класні керівники закладу систематично проводять виховні години в
групах щодо профілактики правопорушень, групові консультації для
студентів, схильних до правопорушень, індивідуальні бесіди зі студентами
групи ризику та проводять систематичну роботу з батьками.
 у закладі постійно працює Наркопост. На засіданнях розглядаються
індивідуальні ситуації зі студентами, схильними до вживання наркотичних
речовин, створено стенд з пропаганди здорового способу життя, здійснюється
чергування членів Наркопосту в гуртожитку, проведено виховну годину з
запрошенням психолога наркодиспансеру, постійно ведеться співпраця з
класними керівниками, вихователем гуртожитку з питань попередження
правопорушень.
 у межах акції «16 днів проти насильства» для студентів було
проведено правовий брифінг з питань адміністративної та кримінальної
відповідальності та формування правової свідомості.
 систематичну роботу з профілактики правопорушень проводить
психологічна служба закладу: ведеться індивідуальний психологопедагогічний супровід студентів, що стоять на внутрішньому обліку закладу
та студентів групи ризику. На кожного з них складена програма супроводу та

індивідуальна картка, соціальний педагог веде лист контролю за поведінкою
студента, на кожного з них є педагогічна характеристика. Під час
індивідуальної роботи з цими студентами здійснюється поглиблена
діагностика особистості, соціальної ситуації розвитку. Практичний психолог
та соціальний педагог проводять заняття з елементами тренінгу, спрямовані на
профілактику правопорушень та індивідуальні профілактичні бесіди зі
студентами, батьками та класними керівниками.
Алла Іванівна додала, що основними причинами, які сприяють
протиправній поведінці молоді, слід визнати фактори, які пов’язані з
економічною нестабільністю, майновим розшаруванням суспільства, його
соціальною незахищеністю, зниження виховного потенціалу сім’ї, негативний
вплив антигромадських елементів вимагає особливого контролю з боку
адміністрації організація виховної роботи в закладі, стан проведення
виховних годин класними керівниками.
Сьогодні постає нагальна потреба активізації правового виховання
студентів, головними завданнями якого є профілактика правопорушень у
молодіжному середовищі, запобігання негативному впливу на свідомість
підлітків інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності,
насильства, пропагує тютюнопаління, пияцтво, антисоціальну поведінку, а
також формування активної життєвої позиції молоді у правовій сфері, тобто
непримиримого ставлення до антигромадської поведінки, розуміння
неповнолітніми ролі і суті держави й права, знання основних законів України,
принципу єдності прав, свобод, обов'язків і відповідальності.
Ухвалили:
 признати стан організації роботи з профілактики правопорушень у
ПТКІСумДУ задовільним;
 організувати належним чином роботу зі студентами, що стоять на
внутрішньому обліку класним керівникам, соціальному педагогу та
психологу, викладачам, органам студентського самоврядування, раді
профілактики згідно їх повноважень;
 соціальному педагогу та психологу забезпечити належний
психологічний та соціально-педагогічний патронаж;
 класним питання правового виховання піднімати на батьківських
зборах;
 забезпечити ефективний контроль за відвідуванням занять
студентами, що стоять на внутрішньому обліку та входять до групи ризику;
 рішення прийнято одноголосно.

5. Слухали: Бандурку Л.В., начальника відділу з профорієнтаційної
роботи, яка доповіла про стан роботи по залученню абітурієнтів до вступу в
ПТКІСумДУ у 2016-2017 н.р.
Доповідач наголосила, що результати профорієнтаційної роботи в
закладі мають місце за активного сприяння завідуючих відділень (Кутна В.Ф.,
Рябик А.В., Колесников Г.Г., Салій Ю.М.).
Робота з приводу залучення абітурієнтів на навчання до Політехнічного
технікуму КІСумДУ у 2015-2016 році ведеться згідно Плану заходів про
профорієнтаційні роботі та забезпеченню прийому абітурієнтів в 2016 році, а
саме:
1.Станом на лютий 2016 р. було виготовлено рекламних листівок про
навчальний заклад – 1000 шт. та календариків – 1000шт. та роздано учням
шкіл міста та району та учням училищ міста та району.
2. Розміщення рекламних оголошень про навчальний заклад на
інформаційних стендах житлових будинків міста (біля під’їздів)
3. Розміщення рекламної інформації (формату А4) по місту та району (у
людних місцях)
4. Прийняття участі технікуму у щорічній «Ярмарці професій», яку
проводять міськрайцентри зайнятості (м.Конотоп, м. Буринь).
5. Проведення Днів відкритих дверей у ПТКІСумДУ (18 жовтня 2015
р., 14 лютого 2016 р.) із запрошенням учнів шкіл та училищ міста та району.
6.Відвідування викладачами технікуму з профорієнтаційними бесідами
училищ міста та району та шкіл міста та району.
 Вище професійне училище №4 – Шуляк М.С., Печенко С.М., Король Ю.П.
 ДПТНЗ «Конотопський професійний ліцей»
(училище № 8) –
Клименко О.Т., В’язун П.О.
 ДПТНЗ «Конотопське професійне училище» (училище № 20) − Сикал С.А.
 ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» (училище № 33) –
Котлярова Л.П., Волков С.В., Рудиця С.В.,
 Чернігівський
професійний
ліцей
залізничного
транспорту
Сальченкова О.В., Павлун Д.І.
 ДПТНЗ «Свеській професійний аграрний ліцей» − Заболотня Т.М.
 ДПТНЗ «Білопільске ВПУ ЗТ» − Тютрін С.М., Гуц Н.М.
 ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» − Мельниченко І.В.
 Гімназія - Глибченко В.Г., СШ № 2− Ступакова Г.Ф., СШ № 3−
Сахнюк Ю.В., ЗОШ № 5 − Радько Т.М., ЗОШ № 7 − Комісаренко Н.І., СШ № 9
− Тараба Т.І., ЗОШ № 10 − Євтушенко О.В., ЗОШ№ 11 – Сабаніна Л.Є., СШ
№ 12 − Бондаренко С.А., ЗОШ № 13 −Рязанцева О.В., ЗОШ № 14 − Громик
Т.П., Підлипенська ЗОШ − Нечай А.М., Конотопська ЗОШ-інтернат (вул.

Інтернатна, 122) − Черняк В.А., Конотопська спеціальна ЗОШ-інтернат
(вул..Немолота,8) −
Кипарис В.Є.
7. Робота по залученню абітурієнтів у соціальних мережах (ведення
групи «Політех» в мережі «Контакт») та розміщення реклами на сайті
ПТКІСумДУ.
8.
Розробка
випускаючими
цикловими
комісіями
планів
профорієнтаційної роботи і її проведення: (проведення технічної конференції
на базі ПТ КІСумДУ з залучення учнів училищ міста. шкільні екскурсії, робота
гуртка «Робототехніка» та ін.)
9. Розсилка запрошень на електронні адреси шкіл міста та училищ міста
на Дні відкритих дверей.
10. Організація і проведення підготовчих курсів для вступу до
ПТКІСумДУ (учні 9-х класів шкіл м. Конотоп, м.Бахмач, м.Дружба, смт.
Короп, м. Кролевець та учні шкіл Конотопського району, Коропського
району, Бахмацького району)
6-ти місячні курси – відвідують 62 чоловіки (3 групи); 4,5 місячні курси
− відвідують 55 чоловік ( 2 групи); на 1 місячні курси записано 15 чоловік.
Ухвалили:
 признати стан організації роботи по залученню абітурієнтів до вступу в
ПТКІСумДУ у 2016-2017 н.р. задовільним;
 передбачити в проведенні профорієнтаційної роботи серед
студентської молоді щодо прийому на навчання в ПТКІСумДУ участь творчих
колективів, студентського активу, відмінників навчання з метою
популяризації здобутків студентів закладу;
 забезпечити своєчасне висвітлення подій у роботі закладу на сайті
ПТКІСумДУ та у засобах масової інформації міста та області;
 рішення прийнято одноголосно.
5. Слухали: Рязанцева В.В., заступника директора з НР, який на основі
подань-рекомендацій циклових комісій довів до відома присутніх список
прізвищ студентів, що претендують на отримання диплома з відзнакою.
Додав, що за умови подання студентами, які претендують на отримання
диплома з відзнакою, інформації про їх активну участь у науковому житті
циклової комісії (виступи на науково-практичних конференціях, круглих
столах, опублікування тез доповідей) рекомендувати ДЕК як таких, що брали
активну участь у науково-дослідній діяльності циклової комісії: Артюх С.В.
(141 гр.), Григоренко С.Г. (142 гр.), Голенко А. (141 гр.), Поцелуєва М. (142
гр.), Наталич Н. (431 гр.), Маленко Р. (431 гр.), Тітова Т. (441 гр.),
Соловйова А.А. (631 гр.), Євтушенко А.Ю. (631 гр.), Гагін Д.О. (731 гр.),
Високоморний М. (731 гр.), Мірошниченко А. (741 гр.), Карпенко І. (741 гр.),

Клименко І. (741 гр.), Бердик О. (531 гр.), Галушко О. (531 гр.), Литвиненко В.
(531 гр.), Тоценко В. (531 гр.), Кухаренко Т. (541 гр.), Федчун М. (541 гр.),
Грищенко В. (541 гр.), Аршан Є. (541 гр.), Стовпець М. (541 гр.), Кликайло М.
(541 гр.), Калачников О. (541 гр.), Коваль І. (241 гр.), Димитрова А. (242 гр.),
Грибанов О. (331 гр.), Охріменко В. (341 гр.).
Ухвалили:
 за умови подання студентами, які претендують на отримання диплома
з відзнакою, інформації про їх активну участь у науковому житті циклової
комісії (виступи на науково-практичних конференціях, круглих столах,
опублікування тез доповідей) рекомендувати ДЕК як таких, що брали активну
участь у науково-дослідній діяльності;
 рішення прийнято одноголосно.
6. Слухали: Стеценко Л.М., методиста заочного відділення, яка доповіла
про стан організації навчального процесу без відриву від виробництва та
збереження контингенту здобувачів освіти на заочній формі навчання.
На заочне відділення було зараховано на 1 курс: на спеціальність
«Будівництво, обслуговування та ремонт залізничних колій» − 17 студентів, з
них 7 – на контракт, 10 – на бюджет.
На сьогоднішній день на заочному відділенні навчається : 1 курс – 20
студентів спеціальність «Будівництво, обслуговування та ремонт залізничних
колій»; 2 курс – 39 студентів спеціальність «Будівництво, обслуговування та
ремонт залізничних колій», «Організація виробництва».
Всього: 59 студентів, із них 10 студентів навчаються на бюджеті, 49 – на
контракті.
Випуск молодих спеціалістів заочного відділення технікуму:
1) спеціальність «Будівництво, обслуговування та ремонт залізничних колій»
− 36 студентів (із них один з відзнакою);
2) спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» − 13
студентів;
3) спеціальність «Організація виробництва» − 10 студентів.
Всього: 59 студентів, із них 10 студентів навчались на бюджеті, 49 – на
контракті.
Спектр роботи, який був проведений у цьому навчальному році :
 робота щодо збереження контингенту студентів заочного відділення, з
вересня місяця було поновлено – 5студентів, переведено з денного 8 студентів;
 була проведена робота знов при бувшими студентами, а саме
оформлені документи по академічній різниці з предметів;

