Рішення педагогічної ради від 08.04. 2015 року
1. Вести роботу циклових комісій згідно з Положенням про циклові комісії
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського
інституту Сумського державного університету, схваленого методичною радою
коледжу (протокол № 4 від 21.12.2011 р.), відповідно до щорічно складеного і
затвердженого плану. Під час його розробки врахувати наслідки аналізу
роботи викладачів за попередній рік, індивідуальні можливості та потреби,
педагогічний досвід, інтелектуальні здібності, завдання колективу, напрями
роботи та проблеми, над якими працюватиме комісія в поточному
навчальному році.
Відповідальні: голови циклових комісій
2. З метою збереження контингенту студентів, запобігання неуспішності та
ліквідації академічної заборгованості, формування ядра студентської групи,
активізації роботи з обдарованими студентами, підготовки до державних
екзаменів, в плани роботи комісій включати розгляд цих питань,
застосовувати нові форми і методи роботи.
Відповідальні: голови циклових комісій
3. Взяти до уваги результати фронтальної перевірки дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки (експлуатація та ремонт технічних
засобів автоматизованих систем, комп’ютерна графіка та проектування,
автоматизація технологічних процесів). На засіданнях циклових комісій
загальнотехнічних дисциплін, електротехнічних дисциплін та автоматизації
виробництва до 20.04.2015 р. розглянути наказ № 82 від 01.04.2015 р.,
накреслити шляхи забезпечення належного методичного рівня викладання
дисциплін, ведення навчально-методичної документації, застосування
ефективних форм і методів розвитку інтелектуальних здібностей студентів.
Відповідальні: Денисюк І.Я., Пантюхін О.Ф.,
голови циклових комісій
4. Спрямувати викладання фізичної культури і фізичного виховання на
оволодіння студентами системою практичних умінь і навичок фізкультурної
діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я особистості.
Сприяти формуванню системи знань з фізичної культури та здорового способу
життя, набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпеченню загальної та
професійно-прикладної фізичної підготовленості випускника.
Відповідальні: Ковтун В.О., голова циклової комісії
фізичного виховання та дисципліни «Захист
Вітчизни», Данюченко М.І., керівник фізвиховання
5. Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній
рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом МОН України від 20.11.2006р. №783, Державних
санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів
та організації навчально-виховного процесу, затверджених Постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2011р. №63 та
погоджених листом МОН України від 05.06.2001р. №1/12-1459, Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Держнагляд охорони праці України, від

26.01.2005р. №15, зареєстрованого 15.02.2005р. №231/10511 та посилити
контроль за їх виконанням.
Відповідальні: Пантюхін О.Ф.,
інженер з ОП, викладачі коледжу
6. Постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити зі студентами
коледжу, їхніми батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, бесіди та
заходи щодо профілактики захворювань і травматизму, про дотримання
правил безпеки на водоймищах, при поводженні із вибухонебезпечними
предметами, піротехнічними засобами, тематичні заняття з питань
профілактики отруєнь грибами тощо.
Відповідальні: Карась В.М., заст. директора з ВР,
керівники груп
7. Проводити регулярний огляд приміщень коледжу та його території з метою
виявлення небезпечних умов для проведення навчально-виховного процесу
(стан споруд, обладнання, меблів), посилити контроль за санітарним станом
навчальних кабінетів (лабораторій), за безпекою навчального обладнання
відповідно до чинних типових переліків і норм.
Відповідальні: Пантюхін О.Ф., інженер з ОП,
Лукіша М.Т., заст. директора з АГЧ
8. Дотримуватись санітарних норм утримання кабінетів (лабораторій), своєчасно
повідомляти відповідні служби про проблеми, пов’язані з безпекою
навчального обладнання, з метою створення здорових і безпечних умов
навчально-виховного процесу, продовжити роботу щодо виховання у
студентів дбайливого ставлення до навчального обладнання.
Відповідальні: зав. кабінетами, лабораторіями
9. Взяти до уваги звіт про роботу студентського комітету за період з
17.04.2015 р. по 05.04.2015 р.
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