
Грищенко

РІШЕННЯ
Вченої ради КНУТД від ЗО березня 2016 року протокол № 6 

щодо розгляду питання «Звіт про роботу Чернігівського промислово-
економічного коледжу КНУТД»

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного 
університету технологій та дизайну є відокремленим структурним 
підрозділом університету, являється вищим навчальним закладом першого 
рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 7-ма 
спеціальностями.

Освітній процес у коледжі здійснюється за денною та заочною 
формами навчання, який забезпечують 48 штатних педагогічних працівників,
з яких 68% мають першу та вищу категорію.

Організацію навчально-виховного процесу забезпечують три 
відділення та 7 циклових комісій.

Заслухавши звіт директора коледжу Гайдея О.О. щодо освітньої 
діяльності навчального закладу, Вчена рада

ВИРІШИЛА:

1 Звіт директора Чернігівського промислово-економічного коледжу 
КНУТД взяти до відома.

2 Вважати роботу коледжу за звітній період задовільною.
3 Відмітити, що педагогічний колектив навчального закладу 

використовуючи передові форми і методи організації навчального процесу 
забезпечує рівень якості підготовки фахівців за ОКР молодший спеціаліст, 
про що свідчать результати планових перевірок навчального закладу та 
успішне проведення акредитації існуючих та ліцензування нових 
спеціальностей.

4 Директору коледжу Гайдею 0 .0 .  та колективу навчального закладу:
4.1 Забезпечувати високий рівень якості підготовки фахівців шляхом

ефективної організації навчально-виховного процесу та його забезпечення 
висококваліфікованими педагогічними кадрами, сучасними матеріально- 
технічними і навчальними засобами, створювати високоефективне 
навчально-методичне забезпечення.

Термін виконання - постійно.
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4.2 3 метою зростання наукового потенціалу, професійної та 
педагогічної майстерності направляти на навчання та стажування керівні та 
педагогічні кадри у Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти АНП України, Чернігівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, Київський національний університет технологій та 
дизайну та інші ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації України.

Забезпечити навчання викладачів коледжу в аспірантурі відповідно 
плану Київського національного університету технологій та дизайну.

Термін виконання - постійно.
4.3 Посилити зв’язки навчального закладу з роботодавцями з питань 

вдосконалення навчальних планів, формування проектних показників обсягу 
державного замовлення, організації проведення практик, розподілу студентів, 
залучення висококваліфікованих фахівців -  практиків до участі в 
навчальному процесі.

Термін виконання - постійно.
4.4 Забезпечити широке залучення студентів до проведення наукових 

досліджень та впровадження їх результатів у виробництво, посилення ролі 
студентських олімпіад та конференцій у науковому та професійному 
зростанні обдарованих студентів.

Термін виконання - постійно.
4.5 Систематично проводити заходи, спрямовані на патріотичне 

виховання молоді, що є особливо важливим у даний момент.
Термін виконання - постійно.

4.6 Провести повторну акредитацію спеціальності 5.05070104 
"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 
споруд" та забезпечити удосконалення кадрового, методичного і 
матеріально-технічного забезпечення даного напряму підготовки.

Термін виконання -  2017р.
4.7 Забезпечити ефективну діяльність органів студентського 

самоврядування: старостату, рад відділень, гуртожитку, академічних груп, 
активізувати роботу батьківського комітету коледжу та навчальних груп.

Термін виконання - постійно.
4.8 Забезпечити формування і ефективну роботу баз виробничих 

практик відповідно до навчальних планів та планів практичної підготовки 
студентів коледжу.

Термін виконання - постійно.
4.9 Забезпечити переоснащення парку комп’ютерної техніки та 

поповнення навчальних приміщень мультимедійними технічними засобами 
відповідально до сучасних вимог.

Термін виконання -  2016-2017р.р.
4.10 Продовжити поповнення кабінетів і лабораторій новим 

обладнанням та навчально-методичними засобами для ефективного 
забезпечення навчального процесу нових спеціальностей 5.05020201 
«Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 
виробництва» та 5.02020701 «Дизайн».



Термін виконання -  постійно.
4.11 3 метою підвищення якості підготовки фахівців та реалізації 

Програми розвитку МСОП (модульне середовище освітнього процесу) 
університету забезпечити розробку МСОП для студентів коледжу.

Термін виконання -  2016-2017р.р.
4.12 Згідно з Постановою КМУ від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» основним завданням колективу коледжу є проведення підготовчої 
роботи щодо методичного, кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу у навчальному закладі та проведення 
процесу ліцензування усіх спеціальностей за ступенем «молодшого 
бакалавра».

Термін виконання -  2017р.
5 Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з НПР,


