
Протокол № 4
засідання педради Будівельного коледжу ЖНАЕУ 

від 11.02.2016 року

Всього членів педради: 59 чол.
Присутні: 56 чол.
Голова педради: Ксюковський B.JI.
Секретар педради: Назарова В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки 1-го семестру 2015/2016 навчального року за денною формою 

навчання та завдання на ІІ-ий семестр з підвищення ефективності навчально- 

методичної та виховної роботи педагогічного колективу коледжу.

Доповідають: Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М., Каблов A.B.

2. Про завдання педагогічного колективу щодо проведення профорієнтаційної роботи 

з випускниками ЗОНІ та ПТУ для їх вступу до коледжу.

Доповідає: Палій В.П.

3. Про включення екологічної складової до змісту навчальних дисциплін.

Інформує: Маєвська Г.П.

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

1.1. Інформацію БондарчукТ.В., завідуючої будівельним відділенням, про підсумки 
роботи педколективу за 1-й семестр 2015/2016 н.р. та завдання на ІІ-й семестр, щодо 
підвищення якості навчально-виховного процесу в коледжі.

На будівельному відділенні навчалося - 298 студенти (13 груп),
з них на бюджетній основі - 280 студентів (сироти -5 студентів), на 

контрактній основі - 18 студентів.
Сесію складали: - 232 студентів (10  груп).
У жовтні-листопаді 2015 року було проведено проміжну атестацію у групах 1-3 

курсів відділення БЕБС, за результатами атестації проведені батьківські збори 
(загальні та у групах).

Результатом навчання у І семестрі була зимова сесія.
5 студентів закінчили 1 семестр і склали сесію на відмінно:

Волинець Владислав - (гр.121),
Бондарчук Артем -  (гр. 120)
Швець Іван (гр. 120)
Тимченко Сергій (гр.14с)
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Тушинський Костя(14с)
За результатами зимової сесії мали заборгованості 19 студентів,
За перший семестр було відраховано з відділення «БЕБС » 1 1  студентів : 

-за власним бажанням: Орловський Д.В. гр.116, Жвалюк Д.І. гр.115, 
Бернацький П.В. гр.121, Шмат С.А. гр. 121, Орендовський В.М.гр.117, Стовбун 
Я.С. гр.120, Яковлев І.В. гр.116, Галицький В.В. гр 120, Дикась Е. гр. 118;

- за академічну заборгованість Молочковський Б.М. гр. 114, ЗабродськийМ.В. 
гр.114.

З них переведені на заочну форму навчання: Яковлев І.В. гр.116, 
ЗабродськийМ.В. гр.114, Дикась Е.гр.118.

Стипендію за підсумками першого семестру 2015-2016 н. р. отримують 50 %- 
студентів.

По відділенню : успішність -  98.1%, якість -  61,0 %, середній бал -3,81.

Розподіл місць між групами будівельного відділення 
за І семестр 2015-2016 н. р.

Місце Група Кіл.студ Успішність,
%

Якість,
% Середній бал

1. 3-9-116 23 99,6 66.3 3,97
2. 3-9-117 24 99.3 65.2 3.92
3. 3-11-118 20 97.9 65.1 3,87

4. 2-9-120 22
98.8

60.7 3.87

5. 3-11-14с 27 99.5 59.8 3.85
6. 2-9-119 24 100 62 3.83
7. 1-9-121 21 98.8 60.2 3.81
8. 1-9-122 22 98.5 59.0 3,69
9. 2-11-15с 24 97.0 57.6 3.69
10. 2-11-Ібс 25 98.2 53.1 3.68

232 98.8 61.0 3.81
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Результати І сем ітру будівельного відділен. А 2015 -  20116 н. р.

Таблиця 1

№ групи Кількість
«5» «5» -  «4» «5» -  «3» М ають «2»

М ають по 
одній «4»

М ають по 
одній «3» Курс

Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість
1-9-121 21 1 3 14 3 - -

І1-9-122 22 - 4 15 3 - 3
Разом 43 1 7 29 6 - 3

2-9-119 24 - 5 19 - - 3

II
2-9-120 22 2 4 15 1 - 2

2-11-15С 24 - 3 17 4 - 6
2-11-Ібс 25 - 6 17 2 1

Разом 95 2 18 68 7 - 12
3-9-116 23 - 8 14 1 1 1

III
3-9-117 24 - 7 15 2 - 2

3-11-118 20 - 7 11 2 1 -

3-11-14с 27 2 4 20 1 1 2
Разом 94 2 26 60 6 3 5

Всього по
коледжу 232 5( 2,2 %) 51(22% ) 157(67.7% ) 19(8.2% ) 3(1.3) 20 (8.6)

II семестр  
2014-2015 р 225 6(2.7) 53(23.6) 152(67.7) 18(5.4) 14 22



Успішність та якість навчання за спеціальністю «БЕБС»за І семестр 2015-2016 н. р.*
станом на 11 лютого 2016року

Таблиця 2

№  групи Кількість Успіш ність, % Якість, % Середній бал
М ають

«2»
М ають

«5» К уратор Курс

1-9-121 21 98.8 60.2 3.81 3 1 Берегова В .П
І1-9-122 22 98.5 59.0 3,69 3 Врублевська Л.М .

Разом 43 98.65 59.6 3.75 6
2-9-119 24 100 62 3.83 - - Деркач В.В.

II
2-9-120 22 98.8 60.7 3.87 1 2 Березовська С.Л

2-11-15с 24 97.0 57.6 3.69 2 - Кирилю к Л.П.

2-11-Ібс 25 98.2 53.1 3.68 3 Л ук’янчук Ю .В.

Разом 95 98.5 58.35 3.76 6
3-9-116 23 99,6 66.3 3,97 1 - Коломієць Г.І.

III
3-9-117 24 99.3 65.2 3.92 2 П рокопчук Л.В

3-11-118 20 97.9 65.1 3,87 2 2 Дорош А .М .

3 -1 1-14с 27 99.5 59.8 3.85 1 1 Рибіцька Г.В

Разом 94 98,4 60,3 3,8 6 5
Всього по
коледжу 232 98.51 59.4 3.77 18 5

І семестр 
2014-2015 р

299 98.8 63.5 3.88 20 13

*Без 4-го курсу (навчаються по 25 березня )



) )

Середній бал успішності студентів в групах 
2015-2016 навчальний рік 

Результати І семестру будівельного відділення 2015 -  2016 н. р.

№ з/п Група Кількість
студентів

Середній
бал

Допустили
академзаборгованості

Куратор групи

1 3-9-117 24 3.92 2 Прокопчук Л.В.
2 3-9-116 23 3.9 1 Коломієць Г.І.
3 2-9-120 22 3.87 1 Березовська С.Л.
4 3-11-118 20 3.87 2 Дорош А.М.
5 3-11-14с 27 3.85 1 РибіцькаГ.В.
6 2-9-119 24 3.83 “ Деркач В.В.
7 1-9-121 21 3.81(7.1) 3 Берегова В.П.
8 1-9-122 22 3.69(6.8) 3 Врублевська Л.М.
9 2-11-15с 24 3.69 2 Кирилюк Л.П.
10 2-11-Ібс 25 3.68 3 Лук’янчук Ю.В.

Разом 232 18



Успішність та якість навчання з* І семестр 2015-2016 н.р. на відділенні «Архітектури та дизайну»

Таблиця 2.

№  групи Кількість Успішність, % Я кість, % Середній бал Заборгованість К уратор Курс

1-9-31А 23 100 71 7,6 (3,91) - Підгородецький О.В.
І

Всього 23 100 71 3,91 -
ІІ-11-30А 18 99,5 69,3 3,8 1 Магера A.B.

II
ІІ-9-29А 17 98,8 66,8 3,96 1 Мастерков В.О.
ІІ-9-5од 14 99,6 74,1 4,0 1 Янчук Т. П.
Всього 49 99,3 68,4 3,92 __  _  Д..... .......... ..

. '

ІІІ-9-27А 21 99,3 75,2 4,1 1 Олійник Н.В.

IIIІІІ-11-28А 18 98,0 67,2 3,97 2 Коваленко О.І.
ІІІ-9-40Д 18 98,71 66,4 3,91 2 Назарова В.О.
Всього 57 98,67 69,8 3,99 5

ІУ-9-25А 23 100 72 4,08 - Наумчук Н.В.

IV
IV -11-26А 19 96,9 58,5 3,74 4 Михалець І.Б.
IV -9-Зод 25 98,7 68,3 3,96 4 Єлісєєва A.B.
Всього 67 96,93 66,3 3,93 8

Разом по 
відділенню

196
99,13 68,9 3,94 16

2014-2015 р. 98,98 70,27 3,96 18

Зав. відділення «Архітектури та дизайну» І.М. Розенфельд



)

Розподіл місць між групами відділення «Архітектури та дизайну» за І семестр 2015/2016 н.р.

Місце Група Успішність, % Якість, % Середній бал
1 25а 100 72 4,08
2 31а 100 71 3,91
3 27а 99,3 75,8 4Д
4 5од 99,6 74,1 4,0
5 30 а 99,5 64,3 3,8
6 29а 98,8 66,8 3,96
7 Зод 98,7 68,3 3,96
8 4од 98,71 66,4 3,91
9 28а 98,0 67,2 3,97
10 26а 96,9 58,5 3,74



Результати І семестру відділення «Архітектури та дизайну» 2015 -  2016 н. р.

Таблиця 1

№ групи Кількість
«5» «5» -  «4» «5» -  «3» М ають «2»

М ають по 
одній «4»

М аю ть по 
одній «3» Курс

Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість К ількість
1-9-31А 23 - 7 16 - - 1

І
Всього 23 - 7 16 - 1

II-11-30А 18 - 6 11 1 - -

II
ІІ-9-29А 17 2 2 12 1 - -

ІІ-9-5од 14 2 3 8 1 - 1
Всього 49 4 11 31 3 - 1

ІІІ-9-27А 21 2 8 10 1 - 1

III
III-11-28 А 18 - 3 13 2 - 3
ІІІ-9-4од 18 1 5 10 2 - 2
Всього 57 3 16 33 5 - 6

ІУ-9-25А 23 2 5 16 - 2 4

IV
IV -1 1-26А 19 - 5 10 4 - 2
IV -9-Зод 25 1 9 11 4 - 2

Всього 67 3 19 37 8 2 8
Разом  по 

відділенню 196 10(5,1%) 53(27,0% ) 117(59,7% ) 16(8,2%) 2 16

2014-2015 р. 234 14(6%) 55(23,5% ) 147(62,8% ) 18(6,9%) 2 28

Зав. відділення «Архітектури та дизайну» І.М. Розенфельд



1.2. Інформацію Розенфельд І.М., зав. відділеням “Архітектури та 
дизайну”, про підсумки роботи педколективу за 1-й семестр 2015/2016 н.р. та 

завдання на ІІ-й семестр щодо підвищення якості навчально-виховного 
процесу в коледжі.

Всього навчалось студентів в І семестрі 2015-2016 н.р. -214, що складає 10 груп. 
133 особи навчаються за кошти держбюджету, що становить 67,9%.
Із них 3 студентів сиріт та троє інвалідів. Одна студентка має дитину до 1 року. Один 
студент має статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.
Сім студентів відраховані з коледжу за власним бажанням:
1. Слободянюк А. -  гр. 31а
2. Гончарук Є. -  гр. 31а
3. Киричук Н. -  гр. 4од
4. Бондарчук А. -  гр. 26а
та троє за академічну заборгованість:
1. Бердиева К. -  гр.26а
2. Павлюк В. -  гр.28а
3. Філіпова М. -  гр.28а
Один студент знаходиться в академічній відпустці -  Бусько В. гр.29а.
Сесію складали 196 студентів.
Абсолютна успішність складає 99,13%, в минулому році -  98,98%.
Якість знань -  68,9%, в минулому році -  70,27%, що на 1,37% гірше, в порівнянні з 
минулим роком.
Середній бал -  3,94, в минулому році -  3,96.
Студентів-відмінників -  10(5,01%), в минулому році -  14 (6,0%).
Студентів, які навчаються на «5»-«4» -53 (27,0%), в минулому році -  55 (23,5%). 
Відсоток студентів, які навчаються на «відмінно» та «відмінно і добре» збільшився на 
2 ,6%.
Допустили академічну заборгованість 16 студентів( 8,2%), що на 1,3% гірше, в 
порівнянні з минулим роком.
Стипендія призначалася згідно Закону України «Про вищу освіту». За кожною 
спеціальністю по курсах окремо був складений рейтинг студентів та вказаний 
прохідний бал на призначення стипендії.
Всього студентів, що навчаються за кошти державного бюджету 134, із них 3 сироти та 
З інвалідів, одна студентка має маленьку дитину, - їм призначені соціальні стипендії. 
Один студент має статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи. Йому 
призначена соціальна стипендія в розмірі 50%. Один студент знаходиться в академічній 
відпустці і отримує допомогу в розмірі 50% мінімальної стипендії.
За спеціальністю «АПВІ» стипендія призначена 74,3% студентам.
За спеціальністю «ОБСБД» стипендія призначена 72,55% студентам.
Разом по відділенню стипендію отримують 100 студентів, в т.ч. 8 пільговиків і 10 
студентів-відмінників, яким призначена підвищена стипендія.

1.3 Інформацію Каблова A.B., заступника директора з виховної роботи, про стан виховної 
роботи зі студентами у коледжі у І семестрі 2015/2016 н.р.

З



Напрямки виховної роботи у Будівельному коледжі ЖНАЕУ, що реалізовували 
основні принципи і цілі виховання :

Національно-патріотичне виховання:
1) Перша лекція на тему «Сучасні герої — бійці із Житомирщини, захисники 

суверенітету та територіальної цілісності України» ;
2) Пройшли загальні збори в групах, на яких було вирішено відправити 

допомогу воїнам АТО, було проведено збір коштів, членами студентської ради на ці 
кошти було придбано 16 коробок печива, миючі засоби та прапор України -  передати 
допомогу взялися активісти громадської організації «Волонтери Полісся». Вони 
доставили подарунки до Дня партизанської слави 30-й танковій бригаді, а прапор з 
підписами бійців повернувся в коледж.

3 )7  жовтня 2015 р. відбулося спортивне свято «День здоров’я» до Дня 
Захисника Вітчизни на спортивному майданчику коледжу;

4) Пройшли цікаві диспути та бесіди в групах про «Революцію на граніті», 
«Герої Майдану», «Голодомор 1932-1933рр. в Україні -  геноцид українського народу »;

5)Тематичний вечір «Зустріч поколінь» з участю керівників та їх заступників від 
міської влади, обласної та районної рад, видатних випускників коледжу. 
Художньо-естетичне та екологічне виховання:

1. Участь у заходах на День міста Житомира (виставка малюнків студентів, 
підготував Підгородецький О .В .);

2. Екскурсії за матеріалами краєзнавчого музею;
3. Тематичні вечори, присвячені Дню працівників освіти та Дня Студента 

(благодійний концерт);
4. Екскурсії в музей історії Будівельного коледжу;
5. Свято Святого Миколая для дітей працівників коледжу.

Фізичне та трудове виховання:
Було проведено ряд змагань серед груп ІІ-ІІІ курсів на кубок директора коледжу з 
міні-футболу, волейболу, баскетболу;
Проведено спортивне свято до Дня Захисника України (7 жовтня 2015р.).
Заходи щодо цивільного захисту у коледжі -  Сахненко В.О.
Бесіди в групах до Дня партизанської слави (гр. 121, 122, 31а) Сахненко В.О..
Зустріч з ветеранами в гр. 121, 122, 3 1а до 71річниці визволення України від 
фашистських окупантів.
Інтелектуальне (професійне) виховання та сімейне виховання:
Проведено в усіх групах батьківські збори з присутністю студентів навчальних груп; 
Бесіди на тему «Якості молодшого спеціаліста на сучасному етапі» (IV курс); 
Проведення адаптації студентів (гр. 121,122, 31а, 15с, 16с);

ВИСТУПАЛИ:
Дорош А.М., Полюх В.М. звернули увагу на необхідність активізувати роботу із 
студентами в позаурочний час, надавати консультації. Посилити роботу по переконанню 
кожного студента в необхідності відвідування занять, особливо в групах 116, 117, 113, 
120, 14с.
Бойко П.Д., викладач коледжу, виступив з пропозицією провести тематичні заходи до 30 
річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Врублевська Л.М., Магера А.В., куратори груп, запропонували спрямувати роботу
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психолога коледжу на допомогу кураторам груп щодо профілактики шкідливих 
звичок студентів.

УХВАЛИЛИ:
1. Продовжувати роботу по забезпеченню якості навчання та навчально- 
методичного забезпечення навчального процесу. (Термін: постійно. Відп: 
завідуючі відділеннями Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М., методист Збруцький 
П.П., заст. директора з навчальної роботи Маєвська Т.П., викладачі.)
2. Відправити листи-подяки батькам студентів, які досягли високих успіхів у 
навчанні. (Термін: до 16.02.2016р. Відп: куратори груп, заступник директора з 
виховної роботи Каблов A.B.)
4. Головам циклових комісій на засіданнях розглянути питання про стан 
навчання та успішності відстаючих студентів. (Термін: постійно. Відп.: голови 
циклових комісій).
5. Прийняти до відома інформацію заст. директора з виховної роботи Каблова
A.B. щодо патріотичного виховання студентів у коледжі та продовження реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Затв.наказом 
МОН України № 641 від 16.06.2015р.), активізувати впровадження нових форм та 
методів національно-патріотичного виховання студентів .
6. Звернути увагу кураторів: Любомирської.О.О., Янковського І.І., Деркача
B.В., Рибіцької Г.В., Березовської С.Л. , Прокопчук Л.В., Коваленко О.І. на 
необхідність покращення роботи зі студентами прогульниками та спілкування з 
батьками, щодо правил внутрішнього розпорядку. Посилити роботу по 
переконанню кожного студента в необхідності відвідування занять. (Термін: 
постійно)
7. Кураторам груп подати пропозиції відкритих виховних годин на II семестр 
2015-20 Ібн.р. (Термін: до 16.02.2016р. Відп: куратори,заступник директора з 
виховної роботи Каблов A.B.)
8. Продовжити роботу зі студентами, які потребують особливої уваги в 
гуртожитках №1 та №2, щодо запобігання шкідливих звичок. Проводити рейди- 
перевірки черговим викладачам, профілактичні заходи та бесіди зі студентами, які 
проживають у гуртожитках.
(Термін: постійно. Відп: коменданти Ворошилова Т.Б. і Невмержицька Т.В. та 
вихователі гуртожитків Коберник З.М., Мацієвська Л.Ц., заступник директора з 
виховної роботи Каблов A.B.)
9. Кураторам 4 курсів випускних груп підготувати характеристики студентам -  
випускникам, та провести збори в групах, щодо роботи над ДП .
10. Кураторам 2-3 курсів подати кандидатури студентів на конкурс «Студент 
року 2016», допомогти обрати керівника творчої роботи (Термін: до 16.02.2016р)
11. Спрямувати роботу психолога Шапран Т.М. та заступника директора з 
виховної роботи Каблова A.B. на допомогу кураторам груп щодо профілактики 
шкідливих звичок студентів, які потрапили в зону ризику (Термін: постійно).
12. Культорганізатору коледжу Каменчук І.М. сприяти проведенню тематичних 
вікторин зі спецдисциплін та тижнів циклових комісій, запланувати проведення 
заходу до 30-річчя від дня трагедії на Чорнобильській АЕС.

(голосували одноголосно)
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2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Палія В.П., відповідального секретаря відбіркової комісії, про 

завдання педагогічного колективу щодо проведення профорієнтаційної роботи з 
випускниками ЗОШ та ПТУ для їх вступу до БК ЖНАЕУ у 2016 році.
Палій В.П. повідомив, що:
- оновлені Умови прийому, які приведені у відповідність до Законів України.

- За 2015 рік ВНЗ І-ІІ p.a. не виконали державного замовлення на 1000 осіб.

- У 2016 році випускників 11 класів середніх шкіл буде менше на 40 тисяч осіб
порівняно з 2015 роком.

- Випускників 9 класів буде більше на 8 тисяч осіб (2015 рік - 319 тисяч; 2016 рік
- 327 тисяч).

- Вступники мають право вступати до 15 ВНЗ на 5 спеціальностей.

-Можна буде поповнювати групи 11-класників за старим переліком
спеціальностей.

- Зарахування на заочну форму буде проводитись до жовтня.

- Скасовано цільовий прийом молоді.

Завдання, щодо проведення профорієнтаційної роботи та прийому 
вступників до коледжу у 2015/2016 навчальному році:

1. Брати участь у проведені «Ярмарок професій» для випускників шкіл та 
безробітних громадян, які проводять районні центри зайнятості. (Постійно);

- інформацію про коледж розмістити в інформаційному довіднику Обласного 
центру зайнятості.

2. Заступнику директора з виховної роботи, викладачу комп’ютерних дисциплін 
Каблову A.B. поновити сайт-сторінку про коледж в Інтернеті. (терміново);

3. Методисту коледжу Збруцькому П.П., відповідальному за роботу 
підготовчих курсів:

- підготувати необхідні документи і матеріали щодо роботи підготовчих курсів;
- умови прийому до коледжу розповсюдити слухачам курсів обласного інституту 

після дипломної о світи. (По стійно);
- розпочати роботу курсів у міру комплектування груп (березень 2016р.).

4. Невідкладно активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл, 
для чого:

- викладачам, які закріплені за школами міста обов'язково найближчим часом 
побувати в них, зустрітися з випускниками 9-х і 11-х класів та виступити з 
інформацією про професію будівельника, розказати про правила прийому та умови 
навчання у БК ЖНАЕУ. Вивісити у школах на дошках оголошень інформацію про 
умови прийому до коледжу.

(Постійно. Згідно списку працівників, закріплених за школами).
- кураторам груп, керівникам структурних підрозділів коледжу, викладачам 

закріпленими за районами області, керівникам технологічної практики залучити 
студентів для проведення профорієнтаційної роботи серед молоді в селах і районних 
центрах. З цією метою:

- кураторам груп провести класні години в групах студентів на яких вивчити 
інформацію про правила прийому і умови навчання у коледжі.
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- розповсюдити через студентів оголошення про умови прийому до коледжу в села 
і районні центри області. (Постійно).

5. Завідувачу навчально-виробничої практики Палію В.П., керівникам 
виробничих практик залучити студентів до профорієнтаційної роботи в трудових 
колективах;

6. Заступникам директора, зав відділеннями, керівникам структурних 
підрозділів, закріплених за районами області, підготувати статті, нариси, розповіді 
тощо про професію будівельника, умови прийому та навчання у БК ЖНАЕУ та 
організувати їх публікації в районних газетах.

7. Провести відповідну підготовчу роботу та проведення днів відкритих дверей у 
коледжі 27 лютого та 26 березня 2016 року.

8. Підготувати кваліфікаційні характеристики спеціальностей, за якими ведеться 
підготовка в коледжі, для ознайомлення вступникам, (відповідальні Маєвська Г.П., 
Бондарчук Т.В. Розенфельд І.М.).

9. На допомогу вступникам до коледжу підготувати та до 01.04.2016р. видати 
методичні рекомендації з предметів, які винесені на вступні екзамени:

з математики, відповідальні: Гаврилюк П.С, Магера A.B.; 
з української мови, відповідальна Коломієць Г.І.; 
малювання, відповідальна Розенфельд І.М..;
фахові випробування, відповідальні: Березовська C.JL, Зайцев С.С.

10. Головам екзаменаційних комісій підготувати та затвердити екзаменаційну 
документацію для проведення вступних іспитів, якісні тестові завдання, диктанти, 
програми співбесіди, (до 1.06.2016 р., голови циклових комісій, викладачі математики, 
української мови, малюнку та спецдисциплін).

11. Періодично на засіданнях адмінради заслуховувати керівників структурних 
підрозділів, викладачів та студентів консультативних груп щодо проведеної 
профорієнтаційної роботи серед молоді. (Відповідальний Ксюковський В.Л.).

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідальному секретарю відбіркової комісії Палію В.П.:
- підготувати тексти оголошень про умови прийому до коледжу та закріпити 

викладачів та працівників коледжу для проведення профорієнтаційної роботи в 
школах міста та області. (Терміново);

- направляти працівників коледжу для участі у «Ярмарку професій» для 
випускників шкіл та безробітних громадян, які проводять районні центри зайнятості. 
(Постійно);
2. Заступнику директора з виховної роботи, викладачу комп’ютерних дисциплін 
Каблову A.B. поновлювати сайт-сторінку про коледж в Інтернеті, а також про роботу 
підготовчих курсів. (Терміново);
3. Методисту коледжу Збруцькому П.П., відповідальному за роботу підготовчих 
курсів:

підготувати необхідні документи і матеріали щодо роботи підготовчих
курсів;

підготувати оголошення про прийом до коледжу розповсюдити слухачам 
курсів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.(Постійно);

- розпочати роботу курсів у міру комплектування груп (березень 2016р.).
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4. Невідкладно активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл, для 
чого:
- викладачам, які закріплені за школами міста, обов’язково найближчим часом побувати 
в них, зустрітися з випускниками 9-х і 11-х класів та виступити з інформацією про 
професії будівельника, техніка-дизайнера, фахівця з архітектурного проектування 
розказати про правила прийому та умови навчання у БК ЖНАЕУ. Вивісити у школах на 
дошках оголошень інформацію про умови прийому до коледжу.
(Постійно. Згідно списку працівників, закріплених за школами).

кураторам груп, керівникам структурних підрозділів коледжу, викладачам 
закріпленими за районами області, керівникам виробничих практик залучити 
студентів для проведення профорієнтаційної роботи серед молоді в селах і районних 
центрах (Постійно);

кураторам груп провести класні години в групах, на яких ознайомити студентів 
з правилами прийому до коледжу з метою проведення профорієнтаційної 
роботи(Термін: постійно.);

розповсюджувати через студентів оголошення про умови прийому до коледжу в 
села і районні центри області. (Куратори груп: постійно).

завідувачу навчально-виробничої практики Палію В.П., керівникам виробничих 
практик залучити студентів до профорієнтаційної роботи в трудових колективах.
5. Провести відповідну підготовчу роботу та проведення днів відкритих дверей у 
коледжі 27 лютого та 26 березня 2016 року.
6. Підготувати кваліфікаційні характеристики спеціальностей, за якими ведеться 
підготовка фахівців в коледжі, для ознайомлення вступникам. (До 15.02.2016р., 
відповідальні: Маєвська Г.П., Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М.).
7.На допомогу вступникам до коледжу підготувати та до 01.04.2016р. 
видати методичні рекомендації з предметів, які винесені на вступні екзамени:

- з математики (Відповідальна Магера A.B.);
- з української мови (Відповідальна Коломієць Г.І.);
- з малюнку (Відповідальна Розенфельд І.М.);
- фахові випробування (Відповідальна Березовська C.JL).

8. Підготувати та затвердити на засіданнях циклових комісій документацію для 
проведення вступних іспитів (тестові завдання, диктанти, програми співбесіди). 
(Термін: до 01.06.2016 р. Відповідальні: голови циклових комісій).
9. Періодично на засіданнях адмінради заслуховувати керівників структурних 
підрозділів, викладачів щодо проведеної профорієнтаційної роботи серед молоді. 
(Відповідальний Ксюковський B.JL).
10. Контроль за виконанням рішення педради покласти на Ксюковського B.JL, 
директора коледжу.

(голосували одноголосно)
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3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Маєвської Г.П., заступника директора з навчальної роботи, про 

включення екологічної складової до змісту навчальних дисциплін.
Рішення колегії Міністерства освіти і науки України протокол № 10/5-4 від 27.11.2015 

р. «Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого 
розвитку».

УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

(голосували одноголосно)

4. СЛУХАЛИ:
Інформацію Збруцького П.П., методиста коледжу, про підготовку творчих робіт 

на конкурс “Педагогічні інновації”.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

(голосували одноголосно)

Голова педради В.Л. Ксюковський

Секретар педради В.О. Назарова
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