Протокол №4
засідання педагогічної ради Одеського коледжу транспортних технологій

від 05 квітня 2016 р.									м. Одеса

Голова - директор коледжу Дидишко Й.Й.
Секретар – викладач Кінінєєва О.В.
Присутні: 72 особи (список додається)

Порядок денний:
1 Про роль професіоналізму викладача у формування особистості студента та мотивації його до навчальної діяльності.
2 Про результати перевірки забезпечення навчально-методичного та виховного процесу викладачами циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни.
3 Про завдання цивільної оборони України.
4 Звіти про місячне чергування циклових комісій фізичної культури та захисту Вітчизни в лютому, природничо-математичних дисциплін у березні.
5 Різне.

1 Слухали:
  Бондарук Л.О., викладача колледжу, про роль професіоналізму викладача у формування особистості студента та мотивації його до навчальної діяльності. Виступаюча проаналізувала роль професіоналізму викладачів у розвитку особистості і творчого потенціалу студентів на прикладах кращих досягнень студентів коледжу, презентувала короткий аналіз відкритих занять та поза аудиторних заходів, які демонстрували якісний та високий рівень фахової майстерності викладачів.
(доповідь та презентація додається)
ВИСТУПИЛИ:
1 Дуднік І.А., соціальний педагог, яка доповнила виступ Бондарук Л.О. поняттям «Професійне самовиховання». Виступаюча відмітила важливість активного професійного саморозвитку та засвоєння педагогічних цінностей, норм педагогічної взаємодії у формування особистості студента та мотивації його до навчальної діяльності.

2 Зелінська С.В., методист коледжу, яка акцентувала увагу на поведінці викладачів під час проведення відкритих занять. Виступаюча запропонувала присутнім не боятися презентувати себе та робити світлини під час відкритих заходів, що дозволить більш яскравіше передати атмосферу під час складання звіту, окрім цього такий аналіз є елементом само актуалізації викладачів, що сприяє професійному зростанню.
 
ВИРІШИЛИ:
Продовжити роботу над вдосконаленням професіоналізму викладача у формуванні особистості студента та мотивації його до навчальної діяльності.

Термін виконання: постійно                                                                            Колектив коледжу

2 Слухали:
Армаш С.М., члена ОМК, про результати перевірки забезпечення навчально-методичного та виховного процесу викладачами циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни. Виступаюча ознайомила присутніх з підсумками проведеної роботи, звернула увагу на зауваження та недоліки, виявлені під час перевірки.
(звіт додається)
ВИСТУПИЛИ: 
1 Загаєвський Ф.О., голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни, яка подякувала комісії ОМК за об’єктивну оцінку. 



ВИРІШИЛИ :
Голові циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни Загаєвському Ф.О. сумісно з методистом коледжу Зелінською С.В. розробити заходи щодо усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки навчально – методичного забезпечення навчання.

Термін виконання: до 14.04.16 р.                                                        Голова циклової комісії,
Заст. директора з НР Бердичевська Т.М.
3 Слухали:
Прошина В.С., викладача коледжу, про завдання цивільної оборони України. Виступаючий наголосив, що головна мета цивільної оборони - це інформованість та завчасна підготовка людей до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, своєчасне проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Доповідач розповів присутнім про вражаючі фактори ядерної зброї. 
(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ:
1 Іванова Г.С.. викладач коледжу, яка пояснила суть ядерної зброї з точки зору фізики. Вражаюча дія ядерної зброї заснована на енергії, що виділяється при ядерних реакціях вибухового типу. Потужність вибуху ядерних боєприпасів прийнято виражати тротиловим еквівалентом, тобто кількістю звичайної вибухової речовини (тротилу), при вибуху якого виділяється стільки ж енергії, скільки її виділяється при вибуху цих ядерних боєприпасів. 

ВИРІШИЛИ:
Продовжити роботу над підготовкою учасників навчального процесу до дій у надзвичайних ситуаціях та практичним закріпленням знань, отриманих студентами протягом навчального року. Включити питання цивільної оборони в плани роботи кураторів груп, плани роботи циклових комісій.

Термін виконання: протягом року                                 Куратори груп та викладачі коледжу

4 Слухали:
Голів циклових комісій зі звітами про місячне чергування циклових комісій фізичноїкультури та захисту Вітчизни в лютому, природничо-математичних дисциплін у березні.
(звіт додається)
5 Слухали:

1 Загаєвського Ф.О., викладача коледжу, який привітав студентів та їх тренерів з перемогою в змаганнях з шахів та волейболу, а також вручив переможцям грамоти та кубки.

2 Ільїну Н.О., заступника директора з виховної роботи, яка нагадала присутнім про необхідність суворого дотримання графіку чергування викладачів по коледжу та гуртожитку. Також виступаюча наголосила на необхідності своєчасного заповнення журналів чергування та планів кураторів.

3 Бердичевську Т.М., заступника директора коледжу з навчальної роботи, яка висловилася з приводу проведення оцінювання роботи студентів в рамках проміжного контролю. Виступаюча наголосила, що основною метою проміжного контролю є реальне оцінювання знань. Також виступаюча повідомила присутнім графік навчального процесу під час травневих свят.


Голова педради							Й.Й. Дидишко

Секретар педради							О.В. Кінінєєва

