Додаток 3

РІШЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
ДВНЗ « МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»
від 28.08.2015 р.

Заслухавши й обговоривши доповідь директора будівельного
коледжу А.В. Білая «Підсумки роботи педагогічного колективу коледжу за
2014-2015 навчальний рік. Завдання на 2015-2016 навчальний рік»,
педагогічна рада коледжу зазначає, що колектив виконав велику роботу із
збереження контингенту та підготовки до акредитації спеціальності
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». Триває робота з
удосконалення форм і методів організації навчально-виховного процесу.
Спортивно-масова робота впродовж чотирьох років поспіль дає
найвищі результати серед навчальних закладів міста.
Одночасно педагогічна рада відзначає низку недоліків у роботі
педагогічного колективу протягом 2014-2015 навчального року, як-от:
- зниження успішності студентів на 6,73%;
- значне зниження якості виконання курсових проектів;
- збільшення відрахування студентів (67 чоловік на денному та
33 на заочному відділеннях).
Стосовно правових та організаційних засад функціонування системи
запобігання корупції в коледжі педагогічна рада ухвалила неухильно
дотримувати чинні закони та нормативно-правові акти щодо боротьби з
корупцією.
Педагогічний рада вирішила:
1. Основними напрямами методичної роботи вважати:
- використання високоефективних педагогічних та інформаційних
технологій (як чинників збереження контингенту коледжу) з метою
надання якісних освітніх послуг;
- удосконалення методичного забезпечення дисциплін з метою
підвищення якості знань студентів;
- оформлення нової навчальної документації, затвердженої
Міністерством освіти і науки України (наказ № 705 від 02.07.2015 р ) «Про
затвердження форм документів підготовки спеціалістів у вищих
навчальних закладах» (відповідальні Зубкова О.П., Годорожа В.М.,
Серікова О.В., голови циклових комісій);
- поліпшення якості знань у підготовці молодших спеціалістів,
надання особливої уваги виконанню та захисту курсових проектів
(відповідальні Зубкова О.П., голови циклових комісій);
- проведення директорських класних годин, зборів студентів за
підсумками навчально-виховної роботи в групах (відповідальні Білай А.В.,
Годорожа В.М., завідувачі відділень);
- здійснення систематичного контролю за станом навчальної
дисципліни, оперативне вживання необхідних заходів з урахуванням

індивідуальних особливостей студентів (відповідальні завідувачі відділень,
кл. керівники);
- забезпечення класними керівниками суворого виконання графіка
проведення класних годин у групах (відповідальні Годорожа В.М.,
завідувачі відділень, класні керівники);
- робота з розширення переліку підприємств для проходження
студентами всіх видів виробничої практики та працевлаштування
випускників шляхом укладання нових договорів з підприємствами та
організаціями міста (відповідальний Кравченко О.В.);
- розширення та укомплектування навчально-виробничих майстерень
сучасними матеріалами і знаряддями праці (відповідальні майстри
виробничого навчання, Кравченко О.В.).
2. У зв’язку з наявністю вільних планових місць державного
замовлення перевести з контрактної на бюджетну форму навчання таких
студентів:
Анділахая Євгена Миколайовича (гр. АМ-32)
Катанову Валентину Володимирівну (гр. ОП-31)
Ковальчука Пилипа Олександровича (гр. АМ-22)
Павленка Віктора Андрійовича (гр. АМ-22)
Повх Оксану Ігорівну (гр. Ф-21)
Тараненка Ігоря Ігоровича (гр. АМ-22 )
Сименька Микиту Олександровича (гр. АМ-32)
3. У зв’язку з цілковитим невиконання навчального плану та значною
заборгованістю виключити зі складу студентів Маріупольського
будівельного коледжу Цуканова Валерія Ігоровича.
4. Відповідно до законів України «Про вищу освіту» (розділ 9, стаття
48),
«Про засади державної мовної політики», а також статті 10
Конституції України з 01 вересня 2015 року всім викладачам МБК
перейти на українську мову викладання.
5. Підтримуючи державну політику у галузі антикорупційної протидії,
здійснюваної на основі чіткої правової регламентації діяльності державних
органів, служб і осіб тощо, колектив Маріупольського будівельного коледжу
рішуче засуджує будь-які вияви корупції і долучається до боротьби з
отриманням неправомірного зиску.

