
витяг
з протоколу № 1 

засідання Педагогічної Ради 
Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія» 
м.Одеса 31.08.2018

Голова -  Опарін А.В.
Секретар -  Константинова М.М.
Присутні -  114 
Відсутні -  7

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження складу Педагогічної Ради.
2. Вибір керівництва Педагогічної Ради.
3. Затвердження плану роботи Педагогічної Ради на 2018-2019 

навчальний рік.
4. Підсумок навчально-виховної роботи у 2017-2018 навчальному році та 

задачі 2018-2019 навчального року.
5. Про роботу приймальної комісії з організації прийому курсантів на 1 

курс.
6. Організація навчального процесу в новому навчальному році.
7. Про затвердження документів щодо функціонування системи 

управління якістю.
8. Про хабарництво в вищих навчальних закладах.
9. Різне.

I. ВИРІШИЛИ: затвердити склад Педагогічної Ради у кількості 121 особи. 
Проголосували «ЗА» - 114, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Рішення прийнято 
одноголосно.

II. ВИРІШИЛИ: призначити головою Педагогічної Ради Опаріна А.В.,
заступником голови - Курганського В.П., секретарем -  Константинову М.М. 
Проголосували «ЗА» - 114 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Рішення
прийнято одноголосно.

III. ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи Педагогічної Ради на 2018-2019 
навчальний рік.
Проголосували «ЗА» - 114, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Рішення прийнято 
одноголосно.

IV. ВИРІШИЛИ: роботу відділень у 2017-2018 н.р. вважати задовільною.

V. ВИРІШИЛИ: роботу приймальної комісії з організації прийому курсантів 
вважати задовільною.



VI. ВИРІШИЛИ: взяти до уваги відомості про завідування навчальними 
кабінетами та лабораторіями коледжу на 2018-2019 н.р., про створення 
циклових комісій коледжу на 2018-2019 н.р., про розподіл викладачів 
коледжу за нарадами при завідувачах відділеннями на 2018-2019 н.р; про 
склад Методичної Ради коледжу.

VII. ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про хабарництво в вищих 
навчальних закладах і запобігати його проявам.

VIII. ВИРІШИЛИ: затвердити згідно з п.2 наказу №570 Міністерства освіти 
і науки України від 01.06.2018 р. «Про затвердження типової освітньої 
програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють 
підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої 
освіти» на 2018-2019 н.р. використання навчальних планів для курсантів 1 
курсу у 2018-2019 н.р., розроблених 2017-2018 н.р.. Рішення прийнято 
одноголосно.

Г олова

Секретар

/А.В. Опарін/

/М.М. Константинова/



витяг
з протоколу №2 

засідання Педагогічної Ради 
Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»

м. Одеса 09.11.2018

Голова -  Опарін А.В.
Секретар -  Константинова М.М.
Присутні -  116 
Відсутні -  5

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження «Правил прийому до коледжу на 2019 р.» та «Положення 
про приймальну комісію на 2019 р.»

2. Стан підготовки військових фахівців для МВС України
3. Підсумки практичного навчання курсантів в 2017-2018 навчальному 

році та задачі з організації практики на 2018-2019 навчальний рік.
4. Підсумок рубіжного контролю І семестру (особлива увага 

дисциплінам, які виносяться на ДПА).
5. Про підготовку до атестації викладачів у 2019 році.
6. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
7. Про готовність коледжу до роботи в зимовий період.
8. Підсумки проведення англомовного табору «Запроси волонтера до 

своєї школи» в рамках загальноукраїнської програми «Оо Сатр».
9. Підсумки участі у Міжнародному симпозіуму 8УМКОМ 2018 1МР" м. 

Лодзь.
10. Різне.

I. ВИРІШИЛИ: затвердити «Правила прийому до коледжу на 2019 р.» та 
«Положення про приймальну комісію на 2019 р.»
Рішення прийнято одноголосно.

II. ВИРІШИЛИ: взяти до увагу інформацію, доведену Шпаковським Г.С., та 
вважати стан підготовки військових фахівців для ВМС України на 
військовому відділенні МКТФ НУ «ОМА» задовільним.

III. ВИРІШИЛИ:
-роботу відділу практики за 2017-2018 н.р. вважати задовільною.
-взяти до уваги завдання з практичної підготовки курсантів на 2018-2019 н.р.

IV. ВИРІШИЛИ:
- вважати результати рубіжного контролю задовільними ;



приділити особливу увагу успішності з предметів, які виносяться на
зно.

V. ВИРІШИЛИ: взяти до уваги інформацію про роботу з системою 
зворотного зв’язку Плікерс та активно впроваджувати в освітній процес 
інноваційні технології.

VII. ВИРІШИЛИ: вважати стан підготовки до роботи коледжу вважати 
задовільним.

VIII. ВИРІШИЛИ: результати проведення англомовного табору «Запроси 
волонтера до своєї школи» в рамках загальноукраїнської програми «Оо 
Сатр» вважати задовільними та заохочувати курсантів до участі в таборі.

XIX. ВИРІШИЛИ: участь у симпозіумі 8УМКОМ 2018 ІМР2 м. Лодзь 
вважати прод)

Г олова

Секретар М.М. Константинова.

А.В. Опарін



витяг
з протоколу №3 

засідання Педагогічної Ради 
Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»

м. Одеса 25.01.2019

Голова -  Опарін А.В.
Секретар -  Константинова М.М.
Присутні -  115 
Відсутні -  6

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Підсумок першого півріччя 2018-2019 навчального року:

- на спеціальностях;
- виховна робота.

2. Про підготовку до Державних іспитів студентів заочної форми 
навчання.

3. Про підготовку до огляду навчальних кабінетів і лабораторій коледжу
4. Затвердження документації приймальної комісії.
5. Затвердження Звіту-самоаналізу спеціальностей коледжу для 

проходження акредитації.
6. Інформацію про майбутню комплексну перевірку коледжу з питань 

охорони праці.
7. Затвердження оновлених положень і посадових інструкцій
8. Різне.

І-ІІ. ВИСТУПИЛИ: Опарін А.В., який запропонував вважати задовільною 
роботу на відділеннях та підготовку до Державних іспитів студентів заочної 
форми навчання.

III. ВИРІШИЛИ: провести огляд навчальних кабінетів і лабораторій коледжу 
в період з 04.02.2019 до 25.02.2019 року.

IV. ВИРІШИЛИ: затвердити План роботи відбіркової (приймальної) комісії 
Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА», Положення про 
відбіркову комісію коледжу на 2019 рік, Положення про вступні 
випробування до Морехідного коледжу технічного флоту Національного 
університету «Одеська морська академія» на 2019 рік, Положення про 
предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесіди коледжу 
на 2019, Правила поведінки абітурієнтів під час іспиту з математики у 
Морехідному коледжі технічного флоту НУ «ОМА», Критерії оцінювання 
вступного випробування з математики у 2019 році, Критерії оцінювання 
вступного випробування з української мови у 2019 році, Положення про
апеляційну комісію М орехідного коледжу технічного флоту Національного



університету «Одеська морська академія» на 2019 рік, Порядок подання та 
розгляду апеляції.
V. ВИРІШИЛИ: підготувати для перевірки документацію, необхідну для 
акредитації спеціальностей.

VI. ВИРІШИЛИ: інформацію про майбутню комплексну перевірку коледжу з
питань охорони праці взяти до уваги, завідувачам кабінетами та
лабораторіями підготувати необхідну документацію.

VII. ВИРІШИЛИ: затвердити
- Положення про відділення Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»;
- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників

навчально-виховного процесу;
- Положення про канцелярію Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»;
- Положення про експертну комісію (ЕК) Морехідного коледжу

технічного флоту Національного університету «Одеська морська 
академія»;

- Положення про архів Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету «Одеська морська академія»;

- Положення про підрозділ навчально-виробничої підготовки курсантів 
Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету 
«Одеська морська академія»;

- Положення про навчальний відділ коледжу;
- Положення про організацію заочної форми навчання в Морехідного 

коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська 
морська академія»;

- Положення про відділ кадрів Морехідного коледжу технічного флоту 
Національного університету «Одеська морська академія»;

- Положення про бухгалтерську службу Морехідного коледжу 
технічного флоту Національного університету «Одеська морська 
академія»;

- Положення про адміністративно-господарський відділ Морехідного 
коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська 
морська академія»;

- Положення про бібліотеку;
відділ.

/А.В. Опарін/

/м.м.

Положення про_редакційно-видавничий

Голова

Секретар 
Константинова/



витяг
з протоколу №5 

засідання Педагогічної Ради 

Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»

М. Одеса 04.04.2019

Голова -  Опарін А.В.
Секретар -  Константинова М.М.
Присутні -  111 
Відсутні -  10

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про роботу циклової комісії «Будівництво гідротехнічних споруд» та 
розвиток матеріально-технічної бази.

2. Про роботу циклової комісії «Експлуатація електрообладнання та 
автоматики суден»» та розвиток матеріально-технічної бази.

3. Підсумки огляду кабінетів і лабораторій коледжу.
4. Новітні тенденції застосування мультимедійного обладнання для 

викладання природничо-наукових дисциплін.
5. Розгляд та затвердження навчальних планів на 2019-2020 навчальний 

рік.
6. Організація роботи з техніки безпеки під час проходження курсантами 

навчально та виробничої практик.
7. Різне

I. ВИРІШИЛИ: вважати роботу циклової комісії «Будівництво 
гідротехнічних споруд» задовільною, працювати над покращенням 
матеріально-технічної бази, з якою працює циклова комісія.

II. ВИРІШИЛИ: вважати роботу циклової комісії «Експлуатація 
електрообладнання та автоматики суде задовільною, працювати над 
покращенням матеріально-технічної бази, з якою працює циклова комісія.

III. ВИРІШИЛИ: вважати задовільними результати огляду навчальних 
кабінетів і лабораторій коледжу. Завідувачам кабінетів та лабораторій 
систематично працювати над покращенням стану та оснащення кабінетів.



IV. ВИРІШИЛИ: детально ознайомитися та впроваджувати використання 
мультимедійного обладнання при викладанні природничо-наукових 
дисциплін

V. ВИРІШИЛИ: затвердити навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік. 
Рішення прийнято одноголосно.

VI. ВИРІШИЛИ: вважати організацію роботи з техніки безпеки під час 
проходження курсантами навчально та виробничої практик відповідною та 
дотримуватися наданих рекомендацій.

Г олова

Секретар /М.М. Константинова/

/А.В. Опарін/



витяг
з протоколу №6 

засідання Педагогічної Ради 

Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»

м. Одеса 31.05.2019

Голова -  Опарін А.В.

Секретар -  Константинова М.М. 

Присутні -  108 

Відсутні -  13

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про попередні підсумки екзаменаційної сесії (2-3 курс)
2. Про підготовку до Державних іспитів і захист дипломних проектів на 

спеціальностях
3. Про організацію практики курсантів
4. Різне

І-ІІ. ВИРІШИЛИ: результати заліково-екзаменаційної сесії на 2-3 курсах 
вважати задовільними. Підготовку до Державних іспитів і захисту 
дипломних проектів на спеціальностях виконаною в повному обсязі.

III. ВИРІШИЛИ: організацію практичного навчання курсантів вважати 
виконаною на належному рівні.

/А.В. Опарін/

/М.М. Константинова/'



витяг
з протоколу №7 

засідання Педагогічної Ради 
Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія»

м. Одеса 27.06.2019

Голова -  Опарін А.В.
Секретар -  Константинова М.М.
Присутні -  108 
Відсутні -  13

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 .Про попередні підсумки навчально-виховної роботи 2018-2019 навчального 
року.
2. Інформація про проект педагогічного навантаження на 2019-2020 н.р.
3. Про діяльність класних керівників щодо профілактики правопорушень і 
зміцнення дисципліни та порядку.
4. Ремонт і розвиток основних фондів.
5. Різне.

I. ВИРІШИЛИ: взяти до уваги відомості про результати заліково- 
екзаменаційнох сесії на відділеннях.

II. ВИРІШИЛИ: ознайомитися з проектом педагогічного навантаження на 
2019-2020 н.р.
НІ.ВИРІШИЛИ: роботу класних керівників щодо профілактики
правопорушень та зміцнення дисципліни і порядку вважати задовільною.
IV. ВИРІШИЛИ: вважати проведену роботу з ремонту і розвитку основних 
фондів задовільною.

/А.В. Опарін/

Секретар /М.М. Константинова/


