ПРОТОКОЛ № 2

ЗАС1ДАННЯ ПЕДАГОПЧНО1 РАДИ
ПРИРОДНИЧО-ГУМАН1ТАРНОГО КОЛЕДЖУ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УШВЕРСТИТЕТ
вщ 17.01.2019 р.
Голова

-

Росоха Володимир Войтехович

Т.в.о. секретаря

-

Бшей Натал1я Миколшвна

Присутнк 49 члешв педагопчноТ ради
Порядок денний:
1.Про анал1з результа^е усшшноси студент1в коледжу за I семестр та
ОСНОВН1 напрямки роботи у II семестр! 2018-2019 н.р.
Доповгдачг: Кравчук М.1., Монда Г.М. - зав. методичного кабшету та
зав. вгддглення.
2.Визначення претендекгпв на отримання медалей За висою досягнення
у навчанш та За досягнення у навчанш, претендеш^в на отримання
диплома з вщзнакою серед студент1в випускових курс1в, затвердження

кандидатур на призначення 1менних та персональних стипендш
студентам коледжу за результатами сесй на II семестр 2018 -2019 н.р.
Допов1дач1: Кравчук М.1., Монда Г.М. — зав. методичного кабшету та
зав. в^ддтення.

3.Про здобутки та проблеми виховно!" роботи 31 студентами Природничогумаштарнбго коледжу та завдання на 2019р1к.
Доповгдач: Пащук Г.Я. - заст. директора з навчалъно-виховно'гроботи.

4.Про хщ акредитацп спещальност1 Ф1нанси, банк1вська справа та
страхування.
Доповгдач: Сидор Р.М. — заст. директора з навчалъног та методичног
роботи.
5.Про стан шдготовки циклових комюш до дипломного щюектування та
державного екзамену.
Доповгдач: Сидор Р.М. - заст. директора з навчальног та методичног
роботи.
6.Про стан шдготовки до атестацп педагопчних пращвниюв.
Доповгдач: Сидор Р.М. - заст. директора з навчальног та методичног'
роботи.г
7. Р1зне./>

I. СЛУХАЛИ:
1. Допов1дач1в Крачука МЛ., Монду Г.М., зав1дувач1в вщдшень, яю

прозвкували про результати зимовоУ залково-екзаменацшноУ сесп у
вщдшеннях та обговорили питания щодо студетлв, яю мають три 1 бшыне
заборгованостей.

Вони

внесли

пропозищю

дозволити

продовжити

перескладання залково-екзаменацшноУ сесп до 24.01.2019р. - професшних
дисциплш, до 31.01.2019р. - загальноосвггнього циклу включно. Студенти,

як1 не лквщують заборгованостей у встановлений термш, будуть
вщраховаш.

I. УХВАЛИЛИ:
1.1.Взяти до уваги шформащю про результати зимовоУ зал1ково-

екзаменащйноУ сесн 2018-2019 н.р.
1.2.Перескладання залшв та екзамен1в продовжити додатково з
24.01.19 до 31.01.19р. включно.
1.3.Ос1б, як1 шсля наданого терм1ну не перескладуть заборгованостей,
вщрахувати з числа студент1в.
В^повщальнп голови ЦК, зав. в1дд1леннями.

Термш виконання: до 31 с1чня 2019р.

И.СЛУХАЛИ:
2.1. Крачука МЛ., Монду Г.М., завщувач1в в1ддшень, про визначення
претендетлв на отримання медалей За висою досягнення у навчанн1, За
досягнення у навчанш; претендент1в на отримання диплом1в з в1дзнакою
серед студетлв випускових курс1в.

И. УХВАЛИЛИ:
2.1. Рекомендувати студешлв (зпдно з доданим списом, як кандида^е на
отримання медалей та диплом1в з вщзнакою.
В1дпов1дальн1: голови ЦК, зав. вщдшеннями.

Ш.СЛУХАЛИ:
3.1. Пащук Г.Я., заступника директора з навчально-виховноУ роботи, яка
наголосила, що виховна робота у коледж! - вагома складова освггнього

процесу. Бона здшснюеться за напрямами як для вспх студент1в загалом, так 1
в трупах зокрема. 1з зв1том про виховну роботу можна ознайомитися на сайт1
коледжу.
Однак значш досягнення не применшують ряд серйозних недолшв, як-от:
•низька

виконавська

дисциплша

ряду

куратор1в,

особливо

документальна;

•низький р1вень шдготовки виховних заход1в, (годин) у трупах;
•недостатня робота з батьками;
•слабко використаний потенщал студентського самоврядування для
впливу тих, хто мае багато пропусюв, незадовшьних оцшок поточних академзаборгованостей.
Актуальними залишаються таю виховш напрями: нацюнальнопатрютичне виховання, пол1тична 1 культурна толерантнють, протид1я р1зним

формам боул!нгу та домашнього насилля, пропаганда здорового пособу
життя, профшактика шюдливих звичок, статеве виховання тощо,

профор1ентащйна робота тощо.

III. УХВАЛИЛИ:
3.1.Гнформацйо Пащук Г.Я., заступника

директора з навчально-

виховноТ роботи, про виховну роботу в коледж1 за I семестр 2018-2019н.р.
взяти до вщома.
3.2.Упорядкувати планово-зв1тну документащю куратор!в груп 13
виховно1 роботи та журнали академгруп.

В1дпов1дальн1: куратори груп
Термш виконання: до 04.02.2019р.
3.3.Розробити чггкий графпс

виховних годин та удосконалити

методичне забезпечення для Ух якюного проведения.

В1дпов1дальн1: Пащук Г.Я., куратори груп.
Термш виконання: лютий 2019.
3.4.Головам ЦК посилити увагу щодо виховноУ та профор1ентацшно1
роботи 1 внести вцщовщш доповнення до плашв роботи на II семестр.

Вщповщальнк Голови ЦК, голова методично!' комюи.

Термш виконання: до 04.02.2018р.
3.5. Використовувати можливост1 сайту коледжу для висвплення

виховно!" роботи в академ1чних групах та в ЦК.
Вцщовщальнк кураторы академгруп, голови ЦК.
Термш виконання: постшно.

1У.СЛУХАЛИ:
4.1 .Сидора Р.М., заступника директора з навчально!' та методично!' роботи,
про х1д акредитацшно!" справи спещальност1 Ф1нанси, банювська справа та
страхування. Роман Михайлович наголосив, що акредитацшна освггня
програма, а не спещальнють буде проходити первинну акредитащю. На
сьогодшшнш день акредитацшна справа шдготовлена на 40%. Для
завершения необхщно:
•результаты показник1в усшшност1, захисту зв1т1в 13 практики;
•наявнють

робочих

програм

з

ус1х

навчальних

дисципл1Н

навчального плану, наявнють програм з ус1х вид1в практично!"
П1дготовки та методичных матер1ал1в для проведения шдсумково!'
атестаци здобувач1в вищо!' осв^и.

IV. УХВАЛИЛИ:
4.1.1нформащю заступника директора з навчально!' та методично!' роботи
взяти до вщома.
4.2.Розмютити на сайт1 коледжу освггню програму Ф1нанси, банювська
справа та страхування.
Вщповщальш: Сидор Р., Поп 1.М., Щербан 1.1.

Термш виконання: до 31.01.2019р.

4.3.Голов1 випусково!" ЦК фшансово-економ1чних та обл1кових дисципл1н

Поп 1.М. перев1рити наявн1сть методичных матер1ал1в ус1х дисципл1н
навчального
страхування.

плану

спец1альност1

Фшанси,

банювська

справа

та

Вщповщальш: Поп 1.М.

Термш виконання: до 29.03.2019р.
4.4.Пщготувати акредитащйну справу спещальност11 подати у навчальну
частину ДВНЗ УжНУ для погодження.
Вщповщальш: Сидор Р.М., Поп 1.М.

Термш виконання: до 18.03.2019р.
4.5.Подати та зарееструвати акредитацшну справу до акредитацшно'1
ком1С11 Украши та пакети ККР.

Вщповщалып: Сидор Р.М.
Термш виконання: до 22.04.2019р.

У.СЛУХАЛИ:
5.1.Сидора Р.М., заступника директора з навчально-методично!' роботи, який
допов1в про стан шдготовки дипломних проект1в та державних екзамешв.

Наголосив, що шдсумкова атестащя здобувач1в вищоУ освгги у форм1
захисту ДП проводиться за спец^альностями: Розробка програмного
забезпечення,

Буд1вництво та експлуатац1я буд1вель 1 споруд,

Землевпорядкування.
Головами випускових циклових комюш пщготовлено в1дповщн1
методичш матер1али. Студенти отримали теми дипломних проеютв та
завдання до них. У С1ЧН1 проводиться державний екзамен спещальност1
Туристичне обслуговування, пщготовлено вщповщш методичн1 матер1али
та затверджен1 екзаменацшш 61 лети.

V. УХВАЛИЛИ:
5.1.Внести змши до методичних матер1ал1в дисциплш навчального циклу та
пщсумковоУ атестацп здобувач1в вищо!' осв1ти.

В1дпов1дальн1: голови ЦК.
Термш виконання: до 04.02.2019р.
5.2.Головам ЦК Землевпорядкування

Барзак Г.1. та Буд1вництва та

цившьно*1 шженерп Мелентьеву В.Ф. п1дготувати накази про закршлення
тем дипломних проект1в та призначення кер^вниюв дипломних проект1в.

Термш виконання: до 21.01.2019р.

У1.СЛУХАЛИ:
6.1.Сидора Р.М., заступник директора з навчально! та методично! роботи,
який допов1в про стан шдготовки до атестащ! педагопчних правниюв.
Усього атестуеться 28 ошб, з них 12 - чергово, 16 - позачергово, 3 викладач1
претендують на присвоения педагопчного звання старший викладач та
викладач-методист.
6.2. Характеристики подали ЦК юридичних дисциплш, програмування та
шформацшних

технолопй,

природничо-математичного

циклу

загальноосв1тн1х предмепв, шоземних мов.

VII. СЛУХАЛИ:
7.1.Лейбу СВ., голову ЦК юридичних дисциплш, про рекомендацп до
друку

зб1рника

конференцп

матер1ал1в

Студентський

XI-!
вим1р

Всеукрашсько!

науково-практично!

щодо

актуальних

профкому

пращвншав

проблем

у

правознавствЬ>.
7.2.Паппа

К.С, голову

Природничо-

гумаштарного коледжу, який вню пропозицш нагородити заступника

директора з навчально! та методично! роботи Сидора Р.М. Почесною
грамотою Закарпатсько! обласно! державно! адмшютрацп за багатор1чну
працю та з нагоди 60-лпнього ювшею.

VII. УХВАЛИЛИ:
7.1.Рекомендувати до друку зб1рник матер1ал1в XI-! Всеукрашсько!
науково-практично! конференцп Студентський вим1р щодо актуальних
проблем в правознавствЬ.
7.2.Представити до нагороди заступника директора з навчально! та

методично! роботи Сидора^^1оесною грамотою Закарпатсько! обласно!
державн

В.В.Росоха

Н.М. Бшей

