
Протокол №3 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного технікуму 

ім.П.Х.Гаркавого 09 листопада 2016 року 

 

Порядок денний: 

 

1. Сучасні підходи до організації профорієнтаційної роботи у навчальному 

закладі. 

                                                                   Доповідач: Микитенко М.В. 

2. Обговорення плану заходів щодо профорієнтаційної роботи на 2016-2017н.р. 

                                             Доповідач: Погорєлова Г.М. 

3. Про виконання раніше прийнятих рішень. 

                                                                   Доповідач: Шлапацька В.Г. 

 

 По першому питанню слухали Микитенка М.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії, який зазначив, що зробили та перспективи організації 

профорієнтаційної роботи вищих навчальних закладів виходять із сучасних 

потреб суспільства. Адже, у зв’язку з демографічною кризою, питання 

формування контингенту студентів навчального закладу повинно знаходитись на 

постійному контролі у керівництва. Відтак, профорієнтаційна робота є 

невід’ємною складовою функціонування навчального закладу. 

 Профорієнтація, продовжував доповідаючий – це науково-практична система 

підготовки особистості до вільного та свідомого вибору професій. Серед 

пріоритетних завдань профорієнтаційної роботи доцільно відокремити: 

- організацію агітаційно-роз’яснювальної роботи у загальноосвітніх 

навчальних закладах; 

- рекламно-інформаційну діяльність у засобах масової інформації; 

- участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях; 

- проведення Днів відкритих дверей та Днів гостинності; 

- організацію навчального процесу у профільних класах; 

- співробітництво зі школами. 

Насамперед профорієнтація молоді повинна проводитись у 

загальноосвітніх школах та професійно-технічних закладах. Для цього 

працівники, відповідальні за профорієнтаційну роботу повинні бути закріплені за 

окремими районами області. Також для проведення профорієнтаційної роботи 

залучаються найкращі студенти та випускники технікуму. Водночас, при 

навчальному закладі створено центр профорієнтаційної роботи, діяльність якого 

акцентує зусилля на – участі у ярмарках професій; - проведенні рекламної 

кампанії у періодичних виданнях; - здійснення різноманітної профорієнтаційної 

роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Неабиякої актуальності набуває, продовжував Микитенко М.В. 

інтегрування розроблених інформаційних буклетів у пріоритеті інтернет-

технологій, насичення сайту технікуму інформацією профорієнтаційного 

спрямування, створення відповідних груп в мережевих проектах «В контакте», 

«Однокласники», «Facebook». 



Демографічні й економічні умови останнім часом дедалі ускладнюються та 

є головною причиною зменшення кількості абітурієнтів у навчальних закладах. 

У цьому сенсі примітними є дані моніторингу студентів І – го курсу всіх 

спеціальностей технікуму, переведеною нами, сказав виступаючий. Результати 

свідчать, що найбільший вплив на вибір навчального закладу мали такі чинники: 

батьки, родичі – 33%, сам – 21%, друзі -15%, студенти технікуму – 13%, засоби 

масової інформації – 5%, викладачі – 5%, реклама, день відкритих дверей – 5%. 

У план профорієнтаційної роботи з батьками можна включити такі методи : 

екскурсії до навчального закладу, виступи активних студентів та викладачів на 

батьківських зборах у школах з розповіддю про професії та умови навчання. 

Профорієнтаційна робота з батьками в рамках школи дає вищі результати, 

коли вона поєднується з роботою класного керівника і викладача академічної 

групи. 

На запитання анкети: «Які обставини визначили твій вибір нашого 

навчального закладу і спеціальності» відповіді розподілилися наступним чином 

– це пов’язано з моєю мрією – 32%, за результатами навчання у школі - 17%, 

навчальний заклад знаходиться близько від мого дому – 17%, пішов за компанію 

з друзями – 14%, небажання втрачати рік – 12%, вартість навчання нижча – 4%, 

страх, що не вступлю в інші ВНЗ – 4%. 

Чим керуються наші студенти, відвідуючи заняття? Хочуть отримати нові 

знання – 45%, вважають це своїм обов’язком – 28%, переконані, що отримають 

міцні знання – 13%, відвідують заняття з метою поспілкуватися з друзями – 8%, 

суворий контроль за відвідуванням – 6%. Отже аналіз відповідей студентів 

показав, що більшість студентів є свідомими, цілеспрямованими молодими 

людьми. 

Отже, зазначив Микитенко М.В., активну профорієнтаційну роботу бажано 

спрямувати у трьох напрямках: з педагогами, учнями та їхніми батьками. Певні 

вимоги мають ставитися і до особистості, яка проводитиме роботу з учнями. 

Найважливішими з них є такі: бажання та вміння кваліфіковано і цікаво 

розповідати про спеціальності, що є в технікумі та умови навчання у ньому, 

глибока захопленість своєю професією: вміння чітко і логічно викладати свої 

думки, доброзичливе ставлення до підростаючого покоління, бажання знайти 

спільну мову з учнями, охайний зовнішній вигляд та ін. 

Далі виступаючий оприлюднив кількість випускників 9-ого та 11-ого класів 

Миронівського, Канівського та Кагарлицького районів та сказав, що наведений 

комплекс напрямків здійснення профорієнтаційної роботи це довготривала, 

цілеспрямована злагоджена діяльність керівництва та всього педагогічного 

колективу навчального закладу на протязі навчального року. 

Виступили: 

1. Моргун О.Г., голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, 

необхідно змінити підхід до профорієнтаційної роботи. Безпосередньо 

контактувати з батьками учнів школи, мати телефон класного керівника 

учнів, під’їжджати на батьківські збори у школи до випускних класів, та 

тих, що будуть випускниками у майбутньому році. 



2. Капленко С.М., голова циклової комісії агрономічних дисциплін, 

важливими у рекламуванні навчального закладу є невичерпані ресурси. 

Необхідно інформацію про діяльність навчального закладу висвітлювати на 

сайті. Також вважаю дієвим заходом проведення дня відкритих дверей 

восени і навесні. 

3. Титорчук Л.В., викладач фізичного виховання, у профорієнтаційній роботі 

важливим є вміння спілкуватись із потенційними абітурієнтами та донести 

необхідну інформацію. 

4. Поліщук М.Й., викладач суспільних дисциплін, працюючи зі студентами, 

трапляється, що студенти обманюють викладачів, приносять заяви 

абітурієнтів, які не дійсні. Тому необхідно працювати із добросовісними 

студентами. Дієвим методом є співпраця кураторів із випускниками. 

Залишається актуальним використання ЗМІ, а саме районна преса Канів, 

Кагарлик, Рокитне. 

5. Почтар Н.І., заступник директора з виховної роботи, протягом кількох років 

ми задіюємо студентські агітбригади і це є завжди хорошою рекламою 

нашого навчального закладу. 

6. Заєва Н.В., викладач суспільних дисциплін, маючи досвід недавньої 

організації студентської виставки творчих робіт, можу сказати , що рівень 

творчості наших студентів досить високий, задіюючи таким чином молодь, 

ми можемо використовувати таку діяльність як рекламно-агітаційну. 

7. Макаренко Ю.М., голова циклової комісії економічних дисциплін, дуже 

важливим аспектом у агітаційній роботі є переконливість, вміння 

переконливо подати і представити інформацію. Також можливо хорошим 

ходом було б звернення безпосередньо адміністрації навчального закладу. 

 

Рішення: 

1. Продовжувати надавати абітурієнтам та їх батькам кваліфіковану повну та  

достовірну інформацію щодо умов вступу до навчального закладу. 

Протягом року.                   Директор, адміністрація, секретар приймальної 

                  комісії, педагогічний колектив. 

2. Висвітлювати матеріали щодо умов прийому студентів на навчання у 2017 

році та хід вступної кампанії на інформаційному стенді, на сайті навчального 

закладу, за допомогою засобів масової інформації. 

Постійно.                          Секретар приймальної комісії, Плаксенков Ю.Ю. 

                   

3. Продовжити і максимально посилити індивідуальну роботу кожного 

викладача з випускниками шкіл та їх батьками. 

     Протягом року.                         Дирекція, відповідальний секретар  

                                приймальної комісії. 

   4. Систематично підтримувати зв’язки з директорами шкіл та їх заступниками. 

               Постійно.                          Викладачі навчального закладу,  відповідальний  

                                                          секретар приймальної комісії. 

   5. Продовжити проведення профорієнтаційної роботи у ПТУ (ліцеях),  

       Ржищівське ПТУ, Красилівське, К.-Шевченківський ПАЛ. 



     Протягом року.                         Адміністрація, відповідальний секретар  

                         приймальної комісії. 

   6. Активізувати проведення профорієнтаційної роботи кращими студентами 

навчального закладу. 

Протягом року.                         Куратори груп, відповідальний секретар  

                  приймальної комісії. 

 

 

7. Продовжувати надавати абітурієнтам та їх батькам кваліфіковану повну та 

достовірну інформацію щодо умов вступу до навчального закладу, для проведення 

профорієнтаційної роботи надавати викладачам будь-які наявні агітаційні та 

рекламні матеріали. 

За потребою.                                      Відповідальний секретар приймальної комісії. 

 

8. Продовжити виїзди студентської агітбригади з презентацією навчального 

закладу до шкіл Миронівського та прилеглих районів. 

Осінь-весна.                              Відповідальний секретар приймальної комісії, 

                                                             заступник директора з виховної роботи. 

 

9.Планувати проведення днів відкритих дверей двічі на рік: восени і весною. 

Листопад, березень.                 Адміністрація, відповідальний секретар              

                                                              приймальної комісії. 

10. Продовжити профорієнтаційну роботу через зв'язок з випускниками технікуму 

попередніх років. 

Постійно.                                         Викладачі навчального закладу,  відповідальний  

                                                          секретар приймальної комісії. 

     11.Посилити профорієнтаційну роботу викладачів, які будуть призначені  

кураторами груп нового набору. 

Червень, липень.                        Куратори груп нового набору, відповідальний  

                                                          секретар приймальної комісії. 

12.Максимально залучити до здачі ЗНО студентів 2-3 курсів. 

З січня 2017р.                                 Куратори груп, відповідальний секретар             

                                                                 приймальної комісії. 

13.Практикувати листи –подяки кращим студентам технікуму у у школи та 

батькам, як один із видів профорієнтаційної роботи. 

Протягом року.                         Куратори груп, адміністрація навчального 

закладу. 

14.Співпрацювати із воїнами АТО, використовуючи надання їм пільги та надаючи 

їм можливість отримати освіту. 

   Протягом року.           Секретар приймальної комісії, адміністрація, педколектив. 

15.Провести в технікумі спортивний захід, запросивши спортивні команди зі шкіл     

Миронівського району. 

Кафедра фізичного виховання. 

  По другому питанню слухали Погорєлову Г.М., заступника директора з 

навчальної роботи, яка продовжуючи тему профорієнтаційної роботи у 



навчальному закладі, зазначила що така діяльність нашого педагогічного 

колективу є актуальною на протязі всього навчального року і пріоритетною поряд 

із наданням якісних освітніх послуг.  

  При роботі із майбутніми абітурієнтами повинна надаватися детальна 

інформація щодо умов вступу до навчального закладу, напрямів підготовки та 

спеціальностей, ознайомлення з матеріально-технічною базою навчального 

закладу як от відвідування навчальних лабораторій та аудиторій. З метою 

задоволення інтересу школярів та їх батьків до певного напрямку підготовки та 

спеціальностей, необхідно підвищувати рівень надання індивідуальних 

професійних консультацій. У ході консультацій визначаються шляхи отримання 

освіти за обраними напрямками підготовки та спеціальностями, терміни навчання, 

перспектива професійного зростання, затребуваність фахівців на ринку праці. 

  Водночас при навчальному закладі створено центр профорієнтаційної роботи, 

діяльністю якого акцентує зусилля на участі в ярмарках професій, презентаціях, 

конкурсах, де представляється навчальний заклад; проведенні рекламної кампанії 

у періодичних виданнях; здійсненні різноманітної профорієнтаційної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

  Аналізуючи результати моніторингу студентів – першокурсників бачимо, що 

найбільший вплив на вибір навчального закладу має приклад родичів, які тут 

навчались. Молоді властиво шукати приклад у навколишньому середовищі. Тому 

потрібно залучати до спілкування з учнями активістів студентського 

самоврядування, успішних студентів всіх курсів, молодих викладачів. Проте бесіда 

консультаційного характеру з невеликою групою або з однією особою у 

присутності батьків це здійснюється фахівцем старшого віку.  Успіх 

профорієнтаційної роботи з батьками багато залежить від установлених тісних 

контактів між шкалою та навчальним закладом, а також від розробки системи 

спільних профорієнтаційних форм і методів. 

  Узагальнюючи наведений комплекс напрямів здійснення профорієнтаційної 

роботи, слід зазначити, що це довготривала, цілеспрямована та злагоджена 

діяльність керівництва та педагогічного колективу навчального закладу протягом 

навчального року, сказала в завершення свого виступу Погорєлова Г.М. 

  Рішення: 

1. Підготувати перелік загальноосвітніх шкіл та ПТУ їз зазначенням кількості 

випускників 9-х та 11-х та закріпленням викладачів. 

До 17.11.2016 р.                   Погорєлова Г.М., Микитенко М.В. 

2. Підготувати листи – звернення до директорів шкіл та ПТУ з подякою за  

     підготовку абітурієнтів. 

До 17.11.2016 р.                    Завідуючі відділенням, куратори груп,  

                                                              Микитенко М.В. 

3. Підготувати СD диски з інформацією про навчальний заклад та рекламний  

відеоролик. 

До 14.11.2016 р.                                  Микитенко М.В. 

4. Підготувати інформаційні пакети для директорів шкіл та ПТУ.                     

                         До 14.11.2016 р. 

5. Провести бесіди зі студентами 1-4 курсів з метою роз’яснення змісту їх 



    профорієнтаційної роботи. 

Листопад 2016 р.                          Куратори груп. 

6. Організувати та провести дні відкритих дверей. 

За графіком                             Микитенко М.В., Почтар Н.І., зав.відділенням. 

7.  Провести зустрічі із керівництвом ПТУ та погодити їх зміст, умови поширення  

     інформації про прийом. 

8. Продовжувати заплановані виїзди з проведення профорієнтаційної роботи у                 

    загальноосвітні школи. 

9. Налагоджувати та підтримувати зв’язки із громадськими організаціями воїнів  

    АТО Богуславського, Миронівського, Канівського районів. 

   Протягом навчального року.                           Микитенко М.В., Макаренко Ю.М., 

                                                                            Долинюк Г.В., Шлапацька В.Г. 

 По третьому питанні слухали Шлапацьку В. Г., секретаря педагогічної ради, 

яка сказала, що колегіальним органом, педагогічною радою навчального закладу 

були ухвалені рішення з багатьох питань, що розглядалися на протязі минулого 

навчального року на засіданнях, яких відбулося 12. Аналізуючи виконання 

прийнятих рішень із встановленим терміном виконання. Серед них кілька, термін 

виконання яких необхідно продовжувати. Далі виступаюча зачитала рішення і 

було обговорено і встановлено уточнені терміни до виконання. 

 Рішення: 

1. Придбати сучасний комп’ютерний клас для забезпечення студентам  

     можливості доступу до мережі інтернету та використання у навчальному  

     процесі комп’ютерних програм. 

До 01.09.2017 р.                           Адміністрація. 

2. Завершити процедуру оформлення свідоцтв на право державної власності на  

     нерухоме майно Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого. 

 

3. Укомплектувати і ввести в дію навчальний клас на виробництві за напрямом  

     підготовки «Агрономія». 

До 01.06.2017 р.                            Пахович І.Л., Листуха М.М. 

4. Доручити провідному викладачеві з дисципліни «Креслення» вивчити ситуацію  

    з оформлення лабораторії креслення та подати пропозиції. 

                                                           Микитенко М.В., Вощан В.Г. 

 

 

 

                                                                  

Голова педради                            Н.М.Пахович 

 

Секретар                                    В.Г.Шлапацька 

 

 
 


