
Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій 

ПРОТОКОЛ   

04.02.2021 № 5 

м. Дніпро 

засідання педагогічної ради 

Голова – Бондаренко В.М. 

Секретар – Попович О.М. 

Присутні: 45 осіб (список додається 

Порядок денний 

1. Про підсумки освітньої діяльності технікуму у І семестрі 2020/2021 н.р 

          (доповідачі Майсак Н.В., Шепель Н.О.) 

2. Про результати засідання щодо обгрунтування планових обсягів підготовки  

фахових молодших бакалаврів у 2021році 

       (доповідач Бондаренко В.М.) 

3. Про наскрізні підсумки підвищення кваліфікації викладачів технікуму 

           (доповідач Попович О.М.) 

4. Про затвердження форм документів про вищу освіту 

          (доповідач Бондаренко В.М.) 

5. Про заходи щодо подальшого поліпшення фізичного здоров’я студентської  

молоді 

          (доповідач Сіянко С.М.) 

6.  Про правила призначення та виплати стипендій здобувачам освіти 

 Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій 

               (доповідач Мельничук Н.В.) 

7. Про затвердження ліміту стипендій в гр.Т-17 та гр.ЕЛ-17 

        (доповідач Мельничук Н.В.) 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

1.1 Підсумки освітньої діяльності у І семестрі 2020/2021н.р. прийняти до уваги 



1.2 Продовжити роботу над підвищенням ефективності навчання студентів та 

покращення показників успішності та якості 

1.3 Провести засідання  навчально – виховних комісій із запрошенням 

невстигаючих студентів, їх батьків, викладачів 

Відповідальний: Майсак Н.В., Шепель Н.О. 

Термін виконання: 15.02.2021 

2.1 Прийняти до уваги інформацію заступника директора 

2.2 Посилити роботу педагогічного колективу в напрямку профорієнтаційної 

роботи 

2.3 Докласти зусилля на виконання регіонального замовлення 

2.4 Розробити та постійно контролювати виконання планових показників 

агітаційної, профорієнтаційної роботи для  ПЦК, викладачів 

Відповідальні: Воронова І.І., Корендо М.В. 

Термін виконання: постійно 

3.1 Ухвалити та затвердити підсумки підвищення кваліфікації членів комісії 

соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки, які підвищили 

кваліфікацію протягом січня 2021р. 

 3.2 Дотримуватись встановлених термінів, обсягів, вимог і процедур, 

визначених Положенням про підвищення кваліфікації 

Відповідальний: Попович О.М., голови ПЦК 

Термін виконання: постійно  

3.3 Розширювати напрями і види підвищення кваліфікації, визначені 

Постановою КМУ та Положенням про підвищення кваліфікації 

Відповідальний: викладачі 

Термін виконання: постійно  

4.1 Затвердити форму документа про вищу освіту 

4.2 Відповідальному секретарю навчальної частини Соловйовій Т. врахувати 

нові вимоги при оформленні академічних довідок 

4.3 Бондаренко В.М. до 10.02.2021р. створити робочу групу у складі секретарів 

навчальної частини, завідувачів відділень  і викладачів іноземної мови для 

підготовки додатків до дипломів згідно нових  



5.1  З метою популяризації і подальшого розвитку фізичної культури і спорту 

серед студентів технікуму, постійно проводити роз’яснювальну і агітаційну роботу 

з даної теми, залучати якомога більше студентів до участі в спортивних змаганнях і 

занять в спортивних секціях. 

 Відповідальні: Сіянко С.М., Хауссі О.А. 

Термін: протягом навчального року  

5.2  Продовжити роботу по узагальненню педагогічного досвіду з предмету 

«Фізичне виховання» з питань використання новітніх освітньо-виховних і 

спортивних технологій.  

Відповідальні: Сіянко С.М., Хауссі О.А. 

Термін: протягом навчального року  

5.3 Керівнику фізичного виховання Сіянко С.М. викладачу фізвиховання Хауссі 

О.А., класним керівникам, продовжити роботу по вивченню стану здоров’я 

студентів з метою формування спеціальної медичної групи на наступний рік.    

Термін: вересень 2021 р.  

5.4 Працівникам приймальної комісії під час прийому документів абітурієнтів, 

звертати більше уваги на подані медичні довідки.  

Відповідальні: відповідальний секретар 

приймальної комісії  

Термін: липень 2021 р 

6.1 Затвердити  зміни у Правилах призначення та виплати стипендій здобувачам 

освіти Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій. 

7.1 Затвердити ліміт академічних стипендій у розмірі 40% 

 

Голова  В.М. Бондаренко 

 

Секретар О.М. Попович 

 

 


