
Протокол № 1 
Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 
Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 30 серпня 2017 року 
 

Порядок денний 
 

1. Пріоритетні напрями роботи  колективу Маслівського аграрного 
коледжу ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського  НАУ  у 2017- 2018 навчальному  

році. 
                                                           Доповідає :  Пахович Н.М. 
 

2. Про результати вступної компанії 2017 року. 
                                                            Доповідає: Погорєлова Г.М. 

 
3. Затвердження планів роботи на 2017 – 2018 навчальний рік 

 
4. Різне. 

 
Рішення  1: 

 
1. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу у 

відповідності до Конституції України, законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Положення про Маслівський аграрний коледж 
ім. П.Х.Гаркавого БНАУ, інших нормативних документів, 

враховуючи вимоги сьогодення до професійної підготовки 
спеціалістів. 

                  Протягом року                             Адміністрація  
                                                                          Зав.відділеннями 

                                                                           Голови ц/к 
2. Роботу педагогічного колективу спрямувати на підвищення якості 

надання освітніх послуг та підвищення успішності 
студентів,забезпечивши підготовку конкурентоспроможних фахівців 

на ринку праці. 
                   Протягом року                             Адміністрація  

                                                                           Методисти 
                                                                           Голови ц/к 

                                                                           Викладачі 
 

3. Продовжити практику співпраці  з науково-педагогічним колективом 

БНАУ, науковими працівниками Миронівського І П ім. В.М.Ремесла 
провідними аграрними підприємствами України з  метою 



підвищення навчально-практичної підготовки студентів та 
забезпечення умов ступеневої освіти та працевлаштування. 

                      Протягом року                          Адміністрація 
                                                                           Голови ц/к 

                                                                           Викладачі 
 

4. Залучати талановиту молодь до  досліджень, участі у конкурсах, 
студентських наукових конференціях, олімпіадах. 

                       Протягом року                        Голови ц/к 
                                                                         Викладачі 

 
5. Забезпечити  дієвість та оперативність  системи контролю за 

відвідуванням занять студентами. 

                   Протягом року                             Адміністрація  
                                                                          Зав.відділеннями 

                                                                           Голови ц/к 
                                                                           Викладачі,куратори 

 
6. Акцентувати увагу на формуванні патріотичних почуттів молодого 

покоління, фізичного вдосконалення, готовності стати на захист 
Батьківщини. 

Протягом року         Заступник директора з виховної роботи 
                                      Викладачі, куратори     

                                 
7. З метою обміну досвідом, оформити виставку кращих методичних 

робіт досвідчених викладачів. 

                       До 01 жовтня 2017 року                             Методисти 
 

8. Створювати організаційні умови для забезпечення безперервного  
вдосконалення фахової освіти і кваліфікації, цілеспрямованого  

професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до 
сучасних вимог 

                       Протягом року                                    Заступники директора 
                                                                   Методисти 

                                                                   Голови ц/к 
 

9. При підготовці атестації викладачам представляти свої методичні 
напрацювання та результати роботи за між атестаційний період 

                        Протягом року                                Методисти 
                                                                Голови ц/к 
                                                                

10. З метою підвищення рівня практичної підготовки, забезпечити 
поповнення банку даних  базових господарств і підприємств АПК 

різних форм господарювання 



          Протягом року                         Дирекція          
                                                                              Зав. практичним навчанням 

                                                             Керівники практики 
                 

11. З метою підвищення професійного рівня підготовки, забезпечити 
організацію та проходження  стажування викладачів на провідних 

господарствах регіону 
                             Протягом року                         Дирекція          

 
12. Посилити відповідальність викладачів за оформлення звітної  

документації, журналів академічних груп, екзаменаційно - залікових 
відомостей. 

                              Протягом року                         Адміністрація   

                                                                                 Зав.відділеннями   
      

13. Здійснити перевірку наявності навчально-методичних комплексів, 
робочих програм з дисциплін, відповідно до педагогічного 

навантаження 
                               До 15.09.2017року                  Голови ц/к 

 
14. Працювати над удосконаленням форм і методів профорієнтаційної 

роботи з метою формування контингенту студентів із числа 
талановитої молоді, шляхом систематичної тісної співпраці зі 

школами, професійно технічними навчальними закладами, 
підприємствами, організаціями. 

                              Протягом року                         Адміністрація   

                                                                                 Відповідальний секретар  
                                                                                 приймальної комісії   

 
15. Спрямувати зусилля колективу на оновлення та осучаснення 

матеріально-технічної бази коледжу, гуртожитку, господарства. 
Посилити відповідальність викладачів, працівників та студентів за  

збереження матеріальної бази. 
                             Постійно                                    Адміністрація   

                                                                                 Зав.відділеннями 
                                                                Голови ц/к 

                                                                Викладачі,куратори 
 

 
16. Привести у відповідальність навчально-матеріальну базу  та 

забезпечити якісний педагогічний склад для проведення підготовки  

робітничих професій, які є важливою складовою підготовки 
молодшого спеціаліста. 

                           Протягом року                 Завідувач практичним навчанням 



                                                                      Голова ц/к технічних дисциплін 
 

17. Педагогічне навантаження педагогічним працівникам встановити в 
межах норм, передбаченим Законом про вищу освіту в Україні. 

                                                                  Дирекція 
 

 
Рішення: 

1. Посилити відповідальність кожного працівника колективу за 
проведення профорієнтаційної роботи по вступу на денну та заочну 

форму навчання. 
                               Постійно                              Адміністрація  
 

2. Встановити розмір доплати викладачам, які найбільш  
результативно спрацювали у вступній компанії. 

                        До  15 вересня 2017 року          Адміністрація 
 

 
Рішення: 

1. Затвердити плани роботи на 2017 -2018 навчальний рік 
 -  план виховної роботи 

 -  план роботи  «Технологічного відділення»; 
     -  план роботи відділення  «Організація виробництва»; 

     -  план  роботи  циклової комісії агрономічних дисциплін; 
     -  план  роботи  циклової комісії зоотехнічних дисциплін; 
     -  план  роботи  циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; 

     -  план  роботи  циклової комісії суспільних дисциплін; 
     -  план  роботи  циклової комісії технічних дисциплін; 

     -  план  роботи  циклової комісії економічних дисциплін; 
-  план  робіт  кабінетів та лабораторій; 

-  план  робіт предметних гуртків. 
 

 
  Рішення: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 
2. Подані на розгляд Положення щодо забезпечення  навчально-

виховного процесу у коледжі погодити. 
 

 
 

        Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            
        Секретар                                                        В.Г.Шлапацька 

 



 


