
Засідання педагогічної ради від 29.06.2016 року протокол № 8 
 

УХВАЛА 
 

1.Відповідальному за науково-дослідну роботу студентів у коледжі 
1.1. Розробити положення про науково-дослідну роботу студентів у коледжі.  

До 01.11.2016 
1.2. Обговорити на семінарі положення про науково-дослідну роботу 
студентів у коледжі. 

До 01.12.2016 
2.  Головам циклових комісій 
2.1. Внести в план роботи циклових комісій на 2016-2017 н. р. науково-
дослідну роботу студентів. 
2.2. Використовувати результати науково-дослідної роботи студентів при 
виконанні курсових і дипломних проектів, технічній творчості та наочних 
засобах навчання. 
2.3.  Опубліковувати результати науково-дослідної роботи студентів у 
наукових виданнях. 
3. Інформаційно-комп'ютерному центру 
3.1. Висвітлювати результати науково-дослідної роботи студентів коледжу у 
мережі Інтернет. 
 

УХВАЛА 
 

1. Заступнику директора з навчальної роботи 

1.1. Розробити положення про дипломне проектування у коледжі. 
Вересень 2016 року 

1.2. Вивчити можливості збільшення термінів виконання дипломних 
проектів і шляхи зменшення навантаження на студента. 

Березень 2017 року 
1.3. Провести аналіз виконання дипломних проектів. 

Квітень 2017 року 
2. Завідувачам відділеннями 

2.1. Проаналізувати стан результатів дипломного проектування за 
останні п'ять років. 

До 20.09.2016 року 
2.2. Розробити положення з проведення всіх видів практик 

(переддипломної) у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
разом із заступником директора з навчально-виховної роботи. 

Вересень 2016 року 
2.3. Організувати базу рецензентів за фахом підготовки фахівців. 

Грудень 2016 року 
 



 
2.4. Подати кандидатури на голів екзаменаційних комісій заступнику 

директора з навчальної роботи. 
Листопад 2016 року 

3. Методичному кабінету 
3.1. Передбачити розробку методичних комплексів випусковими 

цикловими комісіями з дипломного проектування. 
Жовтень 2016 року 

3.2. Організувати семінар з дипломного проектування. 
Листопад 2016 року 

4. Цикловим комісіям 
4.1. Передбачити виконання реальних дипломних проектів. 

Жовтень 2016 року 
4.2. Покращити рівень застосування ПЕОМ при проведенні 

розрахунків. 
Листопад – грудень 2016 року 

4.3. Покращити відвідування консультацій з дипломного 
проектування. 

Березень – травень 2017 року 
5. Інформаційно-комп'ютерному центру 

5.1. Оновлювати парк комп'ютерної техніки один раз на 5 років. 
Постійно 

5.2. Передбачити можливість придбання ліцензованого програмного 
забезпечення. 

Постійно  
Ухвала: 

 
Затвердити Концепцію національно-патріотичного виховання 
студентської молоді Дрогобицького коледжу нафти і газу. 

 
Ухвалили: 

 
Затвердити на Президентську стипендію  Геврик А.Р. студентку 

     гр.14-Ек-1. 
Ухвалили: 

 
      Затвердити зміни до Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» у 2016 році та Зміни до Положення про приймальну комісію 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж  нафти і газу». 
 
 
Голова педагогічної ради                                                 М.М. Баб'як 

 
Секретар                                                                             О.І. Підцерковна 


