Рішення педагогічної ради від 17.11.2016
Заслухавши та обговоривши питання порядку денного педагогічної ради
(протокол № 6 від 17.11.2016) педагогічна рада постановила:
1. Інформацію секретаря педради про виконання рішень педагогічної ради взяти до відома.
2. Для усунення недоліків та розробки заходів спрямованих на покращення якості
дипломування, результати захисту розглядати на засіданнях випускних комісій.
Відповідальні: голови комісій:
Груба В.В.,Приймачок О.В., Шилюк О.В.
Термін виконання: на протязі І семестру
3. З метою розробки реальних дипломних проектів та їх впровадження у виробництво
продовжити співпрацю з підприємствами та організаціями щодо конкретизації тем.
Відповідальні: голови предметних (циклових) комісій
Термін виконання: постійно
4. Продовжити практику попереднього захисту дипломних проектів студентами усіх
спеціальностей.
Відповідальні: Груба В.В., Приймачок О.В.,
ст. консультанти, консультанти дипломних проектів
Термін виконання: до 20.06.2017
5. З метою обміну досвідом з дипломного проектування, провести спільні засідання
випускаючих предметних комісій з відповідними кафедрами університету.
Відповідальні: Груба В.В., Приймачок О.В.
Термін виконання: до 30.01.2017
6. Керівникам дипломних проектів посилити вимоги до студентів щодо якості, терміну
виконання дипломних проектів та дотримання вимог Державних стандартів.
Відповідальні: керівники дипломних проектів
Термін виконання: постійно
7. Провести нараду з керівниками і рецензентами дипломних проектів і вказати на виявлені
недоліки з метою їх недопущення.
Відповідальні: голови випускаючих комісій:
Груба В.В., Приймачок О.В.
Термін виконання: до початку дипломного проектування
8. З метою підготовки до акредитації коледжу переглянути і поновити тематику дипломних
проектів та комплекс методичного забезпечення дипломного проектування.
Відповідальні: голови комісій:

Груба В.В.,Приймачок О.В., Шилюк О.В.
Термін виконання: до 30.12.2016
9. Стан адаптації студентів груп нового набору до умов навчання та проживання у
гуртожитках вважати задовільним.
10. Практичному психологу, вихователям гуртожитків та класним керівникам студентів груп
нового набору продовжувати проводити виховні бесіди, години спілкування, колективні
заняття щодо сприяння успішної адаптації до навчання та умов проживання у гуртожитках.
Відповідальні: практичний психолог, вихователі
гуртожитків, класні керівники
Термін виконання: постійно
11. Залучати студентів груп нового набору до участі у проведенні культурно-масових та
спортивних заходів коледжу.
Відповідальні: класні керівники, керівник фізичного
виховання Настік С.М., культорганізатор, студентський
парламент
Термін: постійно
12. Провести цикл бесід та тренінгів з питань підготовки студентів першого року навчання
до залікової та екзаменаційної сесії.
Відповідальні: класні керівники,
практичний психолог
Термін: постійно
13. Рекомендувати викладачам фізичного виховання при викладанні теоретичних та
лекційних тем навчальної програми використовувати мультимедійний супровід та технічні
засоби навчання.
Відповідальні: викладачі фізичного виховання
Термін: упродовж навчального року
14.

Керівнику фізичного виховання і голові циклової комісії фізичного виховання

розробити «Положення про організацію фізичного виховання та спортивно-масової роботи в
Рівненському автотранспортному коледжі НУВГП».
Відповідальні: Настік С.М., Івашкевич В.В.
Термін: до 31.12.2016
15. Схвалити та подати на розгляд трудового колективу Положення РАТК НУВГП.

16. Схвалити матеріали самоаналізу до акредитації спеціальності 5.07010102 “Організація
перевезень і управління на автотранспорті” галузь знань 0701 “Транспорт і транспортна
інфраструктура” напрям підготовки 070101 “Транспортні технології” за окр “молодший
спеціаліст”, спеціальності 5.07010101 “Організація та регулювання дорожнього руху” галузь
знань

0701

“Транспорт

і

транспортна

інфраструктура”

напрям

підготовки

070101 “Транспортні технології” за окр “молодший спеціаліст”, спеціальності 5.07010602
“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” галузь знань 0701 “Транспорт і
транспортна інфраструктура” напрям підготовки 070106 “Автомобільний транспорт” за окр
“молодший спеціаліст”.
17. Затвердити кандидатуру Шершун Ольги Ігорівни студентки 4 курсу спеціальності
5.07010101 “Організація та регулювання дорожнього руху” для призначення стипендії
міського голови.
Секретар педагогічної ради

Т.Л.Гайка

