
           

Протокол № 9 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 6 травня  2018 року 

 

Порядок денний 

1. Про стан та організацію техніки безпеки та охорони праці у навчальному 

закладі. 

                                                                     Доповідач : Ковальчук А.В. 

                                                                         

2. Стан фізично-оздоровчої роботи зі студентською молоддю та завдання 

педагогічного колективу щодо її покращення. 

                                                                     Доповідач : Шевченко А.Ф. 

3. Різне 

                                                                         

Рішення по першому питанні: 

1.                Працівникам  коледжу та студентам  суворо дотримуватися  вимог 

Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони 

праці тощо. 

2.               Вважати пріоритетним напрямком у роботі педагогічного колективу 

коледжу створення безпечних умов навчально-виховного та трудового 

процесу з метою попередження травматизму та захворюваності їх 

учасників 

3.                Повідомляти службу охорони праці про виявлені порушення та 

недоліки, що ставлять під загрозу безпеку, життя та здоров’я 

працюючих та студентів та їх своєчасні усунення. 

4.                 Організовувати проходження навчання та перевірки знань з 

охорони праці та пожежної безпеки посадових осіб. 

5.            Організовувати  проходження працівниками  коледжу щорічного 

медичного огляду. 

 

6.               Проводити планові та позапланові інструктажі з охорони праці та 

техніки безпеки з персоналом коледжу. 

 

7.               Не допускати студентів до виконання лабораторних та практичних 

робіт на обладнанні, механізмах, приладах, що не відповідають вимогам 

охорони праці і санітарно-гігієнічним вимогам та баз проведення 

інструктажу з охорони праці згідно з розробленою інструкцією. 

 

8.                Тримати на контролі проведення викладачами інструктажів з 

безпеки життєдіяльності у кабінетах, спортивному залі, при проведенні 

культурно-масових заходів тощо. 



9.              Своєчасно надавати інформацію, щодо випадків травматизму та 

масової захворюваності серед студентів під час навчально-виховного 

процесу та у побуті.  

   Аналізувати випадки травмування та причини захворювання 

учасників навчально-виховного процесу, а також можливі шляхи їх 

усунення. 

 

10.      Організовувати зустрічі студентів та працівників коледжу з 

фахівцями-лікарями, пожежниками, працівниками органів 

правопорядку з метою проведення роз’яснювальної, просвітницької 

роботи з питань профілактики нещасних випадків. 

 

11.      Провести серед студентів інструктаж з безпечної поведінки на 

дорозі, в лісі, на воді, у побуті з відміткою у журналі куратора. 

 

12.     Переглянути інструкції з охорони праці з метою проведення їх у 

відповідності до Положення про розробку інструкції зохорони праці. 

 

13.      За умови наявного фінансування провести капітальний ремонт 

кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

14.      Здійснювати адміністративний контроль за якістю проведення та 

інструктажів з ОП та ТБ, дотримання встановленого режиму праці та 

відпочинку, трудової дисципліни,   заслуховувати на нарадах при 

директорові та засіданнях проф комітету звіти про дотримання умов 

Колективного договору, заходів, наказів, обговорювати результати 

проведеної роботи. 

 

15.     Скласти перелік електрифікованого обладнання,    стендів, макетів, 

інструментів тощо, які використовуються у навчальному процесі для 

подальшого випробування на відповідність технічним вимогам. 

 

16.    Доукомплектувати навчальні лабораторії пожежним інвентарем 

відповідним інвентарем відповідно до вимог. 

 

17.     Провести навчання електротехнічного персоналу з присвоєнням 

відповідних груп допуску по електробезпеці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Рішення по другому питанні: 

 

1.              Працювати над підвищенням фізичної активності студентів, 

залученням їх до участі у спортивних заходах. 

2.            Удосконалювати та урізноманітнювати роботу з проведення 

спортивних заходів як у межах навчального закладу, так і поза ним. 



3.             Працювати над збереженням і поповненням матеріальної бази та 

технічного   забезпечення кафедри фізичного виховання. 

4.           Популяризувати здоровий спосіб життя та фізичний розвиток серед 

молоді шляхом проведення бесід, виховних годин, спортивно-оздоровчих 

заходів як власними силами, так і за участі психологів, представників 

молодіжних центрів, лікарів та інших спеціалістів. 

5.        Практикувати пізнавально-пошукові  мандрівки та туристичні походи 

з метою вивчення історичних та культурних пам’яток регіону. 

6.         Викладачам, кураторам груп, демонструючи особистий приклад, 

активно приймати участь у різнорівневих спортивних заходах. 

7.         На початок навчального року забезпечити подачу довідок за 

результатами медичного огляду медичному працівнику навчального 

закладу з метою отримання своєчасної та повної інформації про стан 

здоров’я студентів. 

Рішення по третьому питанні: 

 

          Розглянути та схвалити, рекомендувати для затвердження Вченою 

радою Білоцерківського національного аграрного університету Правила 

прийому до ВНЗ на 2018 рік. 

 

        

 

 Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

 Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


