РІШЕННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ» ВІД 28.09.2017 р., ПРОТОКОЛ №2
ЩОДО ПИТАННЯ«РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
УНІВЕРСИТЕТУ В 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»
1. На всіх факультетах провести розширені засідання вчених рад «Про
результати навчальної роботи університету в 2016-2017 навчальному році» з
обов’язковою участю всіх викладачів факультету та із залученням викладачів
забезпечувальних кафедр.
Відовідальні: декани факультетів.
Контроль: Євченко В.М.
Термін: жовтень 2017 р.
2. Організувати додаткові заняття для студентів першого курсу, які отримали
назадовільні оцінки з вхідного контролю.
Відовідальний: Євченко В.М.
Термін: жовтень 2017 р.
3. Дати оцінку ефективності комп’ютерного тестування на економічному
факультеті, у центрі заочного навчання та зробити висновки про необхідність і
доцільність подальшої роботи в цьому напрямі.
Відповідальні: Євченко В.М., Роянов В.О., Цибуля І.Ф.
Термін: грудень 2017 р.
4. Розробити заходи щодо підвищення ефективності навчального процесу з
метою забезпечення максимального навчального навантаження НПП в обсязі
600 годин за рахунок використання в процесі навчання сучасних технологій,
розвитку методології, дидактики і методик викладання.
Відовідальний: Волошин В.С.
Термін: листопад 2017 р.
5. Методичній раді університету розглянути можливості та створити
програму розвитку смарт-конспектів для студентів ПДТУ за всіма дисциплінами
як одну із форм самостійної роботи студентів.
Відовідальний: Роянов В.О.
Термін: листопад 2017 р.
6. Переглянути позиції деканатів щодо індивідуальних графіків відвідування
занять студентами денної форми навчання в сучасних умовах та підвищити
вимоги завідувачів кафедр і викладачів до виконання студентами індивідуальних
планів навчання.
Відовідальні: декани факультетів.
Контроль: Євченко В.М.
Термін: протягом семестру

7. Розглянути питання про завантаженість навчально-допоміжного персоналу
кафедр з метою оптимізації й підвищення ефективності їхньої роботи.
Відовідальний: Дмитрієв В.Ю.
Термін: лютий 2018 р.
8. Опрацювати питання про ефективність діяльності викладачів, що
працюють за безстроковими договорами, та віднайти способи й заходи щодо
підвищення якості роботи окремих колег, які мають низький рейтинг за останні
роки.
Відовідальні: Євченко В.М., Ленцов І.А.
Термін: лютий 2018 р.
9. Переглянути роботу конкурсних комісій щодо переобрання викладачів на
наступний термін з обов’язковим урахуванням рейтингової оцінки за попередній
період роботи та рекомендацій комісії з педагогічної майстерності.
Відовідальний: Євченко В.М.
Термін: згідно з графіком

