
Протокол № 4 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 01 листопада 2017 року 

 

Порядок денний 

1. Про діяльність педагогічного колективу, щодо реалізації завдань науково 

методичної проблеми. 

 

                          Доповідач                                  Дідковська Т.А.  

 

2. Соціальний портрет першокурсника ( за результатами психолого-

педагогічних спостережень).  

 

                          Доповідач                                  Моргун О.Г.    

 

 

3. Різне. 

 

Рішення 1: 

1. Викладачам методистам систематизувати свій передовий 

педагогічний досвід.  

                      До  01 лютого 2018 р.               Викладачі, методисти                                          

2. Створити творчу групу для проведення педагогічного аналізу та 

визначення на його основі науково-педагогічної проблеми 

навчального закладу. 

                       Протягом тижня                      Викладачі, методисти                                          

3. Включити до творчої групи голів циклової комісії, заступників 

директора, методистів. 

4. Пов’язати передовий досвід у науково-методичною проблемою.             

                     До 01 травня 2018 р.          Викладачі-методисти , викладачі                                         

                                     

 

Рішення 2: 

 

1. Вивчати вікові  психологічні особливості першокурсників з 

метою полегшення процесу адаптації до умов навчання та 

перебування у студентському колективі. 

 

          Протягом першого року                         Викладачі, вихователі 

             навчання серпень                                  гуртожитку            

2. Вивчити особові справи студентів з метою оформлення 

документації групи. 

                 Вересень                                                  Куратор 



3.  Ознайомлення студентів  із правилами поведінки студентів і 

правилами внутрішнього розпорядку коледжу та контроль над їх 

утриманням. 

                 Вересень                                                   Куратор 

4. Виявлення студентів соціально захищених категорій (сироти, під 

опікою, напівсироти, інваліди і чорнобильці, з малозабезпечених 

сімей, з сімей матерів-одиночок ), студентів групи ризику та 

проведення обстеження матеріально-побутових умов цих сімей. 

                  Вересень                            Куратор, заступник директора  

                                                                         з виховної роботи 

5. Забезпечення користування студентів соціально захищених 

категорій пільгами, на які вони мають права. 

                 Серпень - вересень                Куратор, бухгалтерія,                        

                                                                заступник директора  

                                                                 з виховної роботи 

6. Виявлення обдарованих дітей та залучення їх до участі в 

олімпіадах, гуртках, спортивних секціях.  

                 Вересень - жовтень                 Куратор,  студрада,                        

                                                                заступник директора  

                                                                 з виховної роботи 

 

7. З’ясування  наявності студентів девіантною поведінкою ( важких 

і схильних до правопорушень), та залучення їх до занять у 

гуртках, факультативах та секціях. 

                    Вересень – жовтень            Куратор, психолог 

 

8. При розподілі доручень у групі та організації самоврядування 

враховувати психологічні особливості студентів. 

                     Вересень                             Куратор 

 

9. З метою безпеки життєдіяльності проводити інструктування 

студентів перед початком навчального року, трудовими акціями, 

канікулами. 

                 Постійно з урахуванням              Куратор, інженер з  

                 Виду інструктажу                         Техніки безпеки 

 

10.  Проводити групові та індивідуальні бесіди на виховну та       

       правову тематику. 

                Постійно                                         Куратор, мед працівник 

 

11. З метою глибшого вивчення соціально-психологічних 

особливостей студентів підтримувати тісні зв’язки  з батьками 

шляхом проведення батьківських зборів, індивідуальних 

зустрічей, телефонних розмов, зв'язок  із батьками через органи 

місцевого самоврядування та органи опіки. 

                Протягом року         Куратор, зав відділенням,заступник  

                                                         директора з виховної роботи 



 

12. Проводити постійний контроль над відвідуванням студентами 

навчальних занять.  

                Постійно                              Куратор, зав відділенням 

13.  Здійснювати аналіз поточних та семестрових результатів 

навчання та інформувати батьків про його результати. 

                  Постійно                             Куратор, актив групи ,  

                                                                   студентська рада 

 

  По третьому питанні слухали Моргун О.Г., голову циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін з інформацією про нараду на базі Броварського 

національного ліцею що до поступового впровадження у технікумах та коледжах 

форми підсумкового контролю знань студентів другого курсу для отримання 

атестатів. Пропонується проводити державну підсумкову атестацію студентів у 

формі ЗНО. У 2018 році ЗНО буде здаватися з української мови, у наступному 

2019 році не ЗНО буде виноситись дві дисципліни, у 2020 році три дисципліни. 

Слухали з інформацією Погорєлову Г.М, заступника директора з 

навчальної роботи, яка сказала, що необхідно винести на  обговорення на 

засіданнях циклової комісії новий закон про освіту. 

 

Рішення 3: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

 

 

 

 

        Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

        Секретар                                                        В.Г.Шлапацька 

 
 


