
           

Протокол № 8 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 07 березня 2018 року 

 

Порядок денний 

1. Поліпшення якості надання освітніх послуг при підготовці молодших 

спеціалістів. 

                                                                     Доповідач : Вакулік С.Л. 

                                                                                          Микитенко М.В. 

2. Про результати моніторингу якості ведення навчальної документації  

викладачами коледжу 

                                                                     Доповідач : Погорєлова Г.М. 

3. Створення умов проживання та організації дозвілля у студентському 

гуртожитку  

                                                                    Доповідач : Почтар Н.І. 

4. Різне 

                                                                         

Рішення по першому питанні: 

1.    Продовжити  роботу щодо формування позитивного ставлення 

студентів коледжу до навчальної діяльності.   

                                                        Протягом року. Викладачі 

2.    Застосовувати у своїй діяльності особистісно орієнтовний підхід 

до студентів. 

                                                        Протягом року. Викладачі 

3.     Для формування у студентів позитивної мотивації до навчання 

застосовувати різні форми оцінювання знань студентів. 

                                                                   Протягом року. Викладачі 

4.      Для ліквідації програми у знаннях та формування зацікавленості 

у  вивчені дисциплін, продовжувати проводити додаткові заняття та 

індивідуальні консультації.   

                                                                   Протягом року. Викладачі 

5. Організувати індивідуальну роботу із студентами групи ризику. 

                                              Протягом року. Викладачі, куратори, психолог 

6.     Підтримувати зв'язок із батьками студентів, щомісяця доводити 

до відома першокурсників інформацію, щодо їх успішності та 

відвідування занять. 

                                               Протягом року.  Куратори 

7.      З метою забезпечення всестороннього розвитку студентів та 

активного дозвілля залучити їх до участі у спортивних змаганнях, 

позаудиторських виховних заходах, заохочувати до участі у 

громадському житті коледжу. 

               Протягом року.  Куратори, фіз виховання, заст.з виховної роботи 



8.     Розширювати співпрацю із роботодавцями з метою підвищення 

освітнього рівня студентів та набуття практичних навиків 

                                                   Протягом року Завідувач практичним нав., викладачі 

 

9.       Продовжувати співпрацю із науковою установою Миронівський 

інститут пшениці ім. В.М.Гетьмана з метою впровадження у 

навчальний процес основ наукової діяльності студентів. 

                                                                           Протягом року Викладачі 

10.       Створювати умови для розвитку творчого мислення, ініціативи, 

набуття вмінь самостійної  роботи студентів та вирішення 

актуальних проблем суспільного життя. 

                                                                          Протягом року Викладачі 

 

      Рішення по другому питанні: 

1.      Чітко дотримуватись інструкції з діловодства щодо оформлення, 

реєстрації та порядку роботи з організаційно-розпорядчою 

документацією навчального закладу. 

                                  Постійно            Секретар, адміністрація 

2.       Приділяти належну увагу своєчасності внесення інформації у 

алфавітну книгу 

                                                        Постійно            Секретар, адміністрація 

3.       Здійснювати ведення особових справ у відповідності до чинного 

законодавства, систематично поповнювати інформацію, що містить 

персональну інформацію та дані щодо навчання студента та його 

перебування у навчальному закладі. 

                   Постійно                    Завідувачі відділ., куратори, секретар 

відділень 

4. Чітко дотримуватися «Інструкції з ведення журналу обліку роботи 

академічної групи та викладачів» та неухильно виконувати вимоги 

чинного законодавства з питань діловодства. 

                           Постійно                    Завідувачі відділ., куратори, секретар 

відділень 

5. Врахувати зауваження у роботі з навчальною документацією та 

усунути недоліки, виявленні  в ході перевірки журналів та особових 

справ. 

6.  Провести методичну роботу з викладачами щодо усунення та 

попередження недоліків, виявлених  під час перевірки. 

7. Не допускати виправлень поточних оцінок на сторінках обліку 

успішності студентів, дат проведення занять. Записи проведення 

занять здійснювати вчасно. 

8. Викладачам фізичного виховання переглянути та узгодити робочі 

навчальні програми, звернути увагу на запис допомогою завдання 

9. Вивчити питання фіксування пропусків навчальних занять у журналі 

академічної групи. 

 



           Рішення по третьому  питанні: 

    

1.        Удосконалювати співпрацю  кураторів груп та вихователів 

гуртожитку у виховному процесі  студентської молоді. 

2.      Розробляти та проводити виховні заходи національно-патріотичного 

спрямування. 

3.      Активізувати роботу з превентивного виховання студентів, що 

проживають у гуртожитку. 

4.     Посилити індивідуальну роботу із студентами пільгових категорій. 

5.    Продовжити роботу із створення більшої кількості гуртків за 

інтересами. 

6. Активізувати процес озеленення гуртожитку. 

7. Здійснити ремонт системи водопостачання у кімнаті для роботи гуртка 

«Кулінарочка». 

8. Закінчити оформлення та поновлення інформаційних стендів у 

вестибюлі гуртожитку. 

9. Продовжити оформлення та ремонт кімнат відпочинку на ІІІ-му, ІV-му, 

V-му поверхах. 

10. Продовжити поновлення вікон, дверей, меблів, устаткування. 

11. Відновити роботу психолога, організувати дні прийому консультацій 

психолога. 

 

Рішення по четвертому  питанні: 

 

1.  Подати подання до членів  атестаційної комісії з клопотанням про 

присвоєння звання старший викладач Почтар Н.І. 

 

 

 

 

        Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

        Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


