
Протокол № 2 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 10 жовтня   2018 року 

Порядок денний 

1.      Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2018 -20198 н.р.                                                                        

                                                                         Доповідач : Вербіцька А.В.                                                                                       

2.       Робота педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми в 

освітньому процесі здобутки та перспективи 

                                                                           Доповідач : Дідковська Т.А. 

3.      Аналіз результатів ЗНО та особливості підготовки до здачі ЗНО – 2019 

рік.                                                                 

                                                                                Доповідач : Моргун О.Г.                                                                       

4.   Психолого-адаптаційні аспекти становлення студентів першого року 

навчання 

                                                                             Доповідач : Некрасова Н.М. 

Рішення по першому питанні: 

1.           Підготувати перелік  ЗОШ та ПТУ, з яких прийняли на навчання 

студенти. 

                 До  15.10.2018 року                       Погорєлова Г.М., Вербіцька А.В. 

2.        Підготувати інформаційні пакети для директорів шкіл і ПТУ 

                  До 20.11.2018 року                       Вербіцька А.В. 

3.      Провести бесіди із студентами 1-4 курсів з метою роз’яснення змісту їх 

профорієнтаційної роботи. 

        Жовтень 2018 року                                 Куратори 

4.      Організувати та провести Дні відкритих дверей  

     Жовтень, лютий, квітень     Вербіцька А.В., Почтар Н.І., Зав.відділеннями  

5.     Провести зустрічі із керівництвом регіональних промислових компаній та 

погодити зміст, умови поширення інформації про прийом на навчання їх 

працівників. 

           Відповідно до плану                              Викладачі 

6.     Організовувати та здійснювати виїзди до шкіл з метою профорієнтації на 

навчання. 

          Протягом року                                        Вербіцька А.В., викладачі 

7.     Приймати участь у районних ярмарках професії 

          Протягом  року                                        Вербіцька А.В. 

8. Подавати інформацію до соціальних мереж про життя коледжу 

          Протягом року                                        Вербіцька А.В., студ. Рада 

9. З метою профорієнтаційної роботи продовжувати традицію зустрічей 

студентів, викладачів коледжу з випускниками попередніх років. 

           Протягом року                                   Адміністрація 

10.   Підтримувати зв’язки із громадськими організаціями воїнів АТО  

Богуславського, Миронівського, Канівського районів. 

   Протягом року                                       Вербацька А.В., Макаренко Ю.М.,  

                                                                    Долинюк Г.В., Шлапацька В.Г. 

 



11. Розміщувати в районних газетах оголошення щодо прийому на навчання до 

коледжу 

    Листопад  2018 р., січень, березень, травень 2019року          Вербіцька А.В. 

12.      Регулярно оновлювати на сайті коледжу інформацію щодо вступної 

компанії. 

         Протягом року                                         Вербіцька А.В. 

13.     Сформувати базу потенційних абітурієнтів. 

       Грудень 2018 р., березень 2019р.             Вербіцька А.В. 

14.     Залучати студентів, які мешкають у різних регіонах України до агітації 

щодо навчання у коледжі. 

      Протягом року                                     Вербіцька А.В. 

15.     Проводити спортивні змагання з ігрових видів спорту між командами 

коледжу та шкіл. 

                                                        Викладачі, фіз.виховання 

16.     Підготувати узагальнюючий звіт про результати приймальної комісії  у 

2018-2019 р. 

        Вересень 2018                              Погорєлова Г.М., Вербіцька А.В. 

17.  Систематично відображати життя коледжу через друк заміток, статей у ЗМІ. 

        Протягом року                   Заст.директора з виховної роботи, голови ц/к 

                                                       Куратори, керівники фіз.виховання 

18. Акцентувати увагу на роботі із батьками абітурієнтів у профорієнтаційній 

роботі. 

         Протягом року                         Вербіцька А.В., викладачі 

 

 

Рішення по другому питанні: 

 

1.      Продовжити реалізовувати завдання другого етапу роботи над 

науково-методичною (проблемою (міжпредметні зв’язки, інтеграція та 

ступневість змісту, теоретичної та професійно-практичної підготовки як 

умови забезпечення якості знань студентів). 

      Протягом навчального року                     Викладачі 

2.   Окреслити та узагальнити наявний педагоггічний досвід викладачів-

методистів та старших викладачів. 

              Протягом навчального року                  Викладчі 

3.     Викладачам-методистам та старшим викладачам продумати заходи 

щодо представлення та популяризації свого досвіду роботи (виховні 

заходи, відкритті заняття, участь у декадах ц/к, виступи на засіданнях 

ШГМ, ШВП і т.д., видавнича діяльність) 

Викладачі-методисти, старші  викладачі                 Протягом нав. року   

 

4.     Педагогічному колективу працювати над створенням методичних 

матеріалів для представлення та затвердження їх на вченій раді 

Білоцерківського НАУ. 

        Протягом року                           Педагогічний колектив 

                    

             



 

               Рішення по третьому  питанні: 

1.          З метою висвітлення та роз’яснення основних відомостей щодо  

ЗНО оформити інформаційні куточки  «ЗНО та ДПА 2019 в аудиторія». 

                      Грудень 2018 року         Викладачі, дисципліни яких виносяться  

                                                  на ЗНО, голови ц/к комісій 

2.     Інформацію про організаційні заходи з підготовки та проведення 

ЗНО розміщувати на сайті навчального закладу у вкладці «Готуємося 

до ЗНО». 

            Систематично                                   Голови ц/к ЗОД,    

 системний адміністратор  

3.      Проводити роз’яснювальну роботу серед студентів коледжу їх 

батьків щодо особливостей ЗНО -2019. 

     Систематично                           Голови ц/к, куратори груп, викладачі 

4.   Повідоми батьків студентів 2-го курсу, під підпис, про те, що їх діти 

у 2019 році (вказати конкретні терміни) складатимуть ДПА у формі 

ЗНО із двох дисциплін. Провести батьківські збори. 

        Листопад, грудень 2018 року                         Голови ц/к, куратори 

5.       Сформувати списки студентів які повинні складати ДПА у формі 

ЗНО з української мови та інших дисциплін за вибором (математика 

чи історія України) у 2019 році. Виявити студентів, які звільняються 

від проходження атестації згідно п.ІІІ  Положення про ДПА студентів, 

які здобувають   ОКР молодшого спеціаліста з одержанням , 

завершенням здобуття повної загальної середньої освіти. 

        Січень 2018 року                             зав.відділеннями, куратори 

6.       Придбати посібники  для підготовки до ЗНО з математики та 

історії України у кількості 12 примірників. 

       Жовтень 2018року                       Голови ц/к, бібліотекар, викладачі 

7. Організовувати підготовку документів для реєстрації  студентів 

учасників ЗНО. 

              Грудень 2018, січень-2019 року          Голови ц/к, системний адміністратор  

8.     Ознайомити студентів із процедурою реєстрації на ЗНО. 

          Грудень 2018, січень 2019 року           Куратори голови ц/к 

9.     З метою надання студентам допомоги у підготовці до ЗНО 

організувати проведення консультацій з української мови, математики 

чи історії України. 

        Березень-травень 2019 р.               Адміністрація, викладачі 

10. Надати допомогу студентам при реєстрації для участі у пробному 

ЗНО 

      08.01-30.01.2019р.                    Голови ц/к, системний адміністратор 

11.  Забезпечити своєчасну реєстрацію студентів коледжу для участі в 

основній сесії ЗНО. 

        05.02-18.03.2019                          Адміністрація, голови ц/к,               

                                                          системний адміністратор 

12. Забезпечити присутність студентів учасників ЗНО під час основної 

сесії. 

        У дні проведення ЗНО                   Зав.віділення, куратори 



13. Забезпечити транспортування студентів учасників ЗНО у місця його 

проведення  

        У дні проведення ЗНО                  Адміністрація 

14.  З метою забезпечення належної підготовки студентів з урахуванням 

перспективи проведення ДПА у формі ЗНО із дисциплін, 

удосконалити форми та методи проведення контролю та оцінки знань. 

   Упродовж нав.року        Викладачі дисциплін які виносяться на ЗНО 

15. Узгодити робочі програми навчальних дисциплін загального циклу з 

програми ЗНО. 

       До 01.11.2018 р.                              Голови ц/к, викладачі 

Рішення по четвертому  питанні: 

1. Систематично проводити психодіагностичну роботу із студентами 

     Протягом року                                    Практичний психолог 

2. Проводити консультаційну роботу згідно графіка роботи практичного 

психолога 

       Протягом року                                   практичний психолог 

3. Проводити корекційно-відповідальну та розвивальну роботу із 

студентами 

      Протягом року                              Практичний психолог 

4. Проводити психологічну просвіту, а саме ознайомлювати 

студентів із основами психології. 

     Протягом року                                Практичний психолог 

5. Здійснювати організаційно-методичну роботу, а саме надавати 

психологічну допомогу кураторам, викладачам  

           Протягом року                              Психолог  

6. Зв’язки із громад кістю. Співпрацювати з Білоцерківським НАУ, 

батьками. 

       Протягом   року                             Психолог 

7. Проводити виховні години з метою вивчення особистості 

студентів. 

        Протягом року                             Психолог, куратори 

8. Проводити тренінги з метою сприйняття психологічного стану 

першокурсників до умов навчання, зокрема корекційних очікувань 

і типових ілюзій щодо навчання, підвищення  мотивації навчання, 

знаходження оптимальних моделей поведінки у суспільному 

середовищі. 

             Протягом року                      Практичний психолог  

9.  Проводити індивідуальні бесіди із студентами та викладачами, 

кураторами груп. 

10. Створювати позитивний психологічний мікроклімат у 

студентський групах 

11. Налагоджувати  міжособистісні стосунки студентів у навчальних 

групах. 

          Протягом року                                 Практичний психолог 

12. Проводити лекції, консультації для батьків та викладачів на тему 

ступені схильності до скоєння суїциду та протидія булінгу у 

студентському середовищі. 



 Рішення по п’ятому   питанні: 

         Внести пропозиції на одержання стипендії Голови Київської 

облдержадміністрації кандидати Тереня Інна, Шульга Софія. 

 

Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

 Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 


