
Протокол №3 

Засідання педагогічної ради Маслівського агарного технікуму ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

від 8 грудня 2015 року 

 

  Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження Правил прийому до Маслівського аграрного 

технікуму ім..П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного агарного 

університету у 2016 році. 

2. Системна та злагоджена профорієнтаційна робота-запорука успішного 

кількісного та якісного набору на навчання у 2016 році. 

3. Різне. 

 

Рішення 1-2 питання: 

1. Здійснювати роботу приймальної комісії при систематичному залученні 

педагогічного колективу з початку навчального року, спрямувати на пошук 

нових шляхів співпраці з навчальними закладами, військовими частинами, 

головами сільських рад, центрами зайнятості. 

Протягом навчального року                                  Адміністрація 

                                                                                 Завідуючі відділеннями 

                                                                                  Викладачі 

 

 

 

 

2. Вдосконалювати форми і методи профорієнтаційної роботи з метою 

зарахування до числа студентів освіченої молоді шляхом систематичної 

співпраці зі школами, молодіжними формуваннями. 

 

 

Протягом року                                               Адміністрація 

                      Викладачі 

 

 

3. Висвітлювати у засобах масової інформації і на спеціальних стендах 

інформаційні матеріали по прийому студентів на навчання. 

 

 

Постійно                                                              Приймальна комісія 

 

 

 

4. Посилювати профорієнтаційну роботу викладачів шляхом інформування 

через студентів різних регіонів. 

 



 

Постійно                                      Відповідальний секретар приймальної комісії, 

викладачі 

 

 

5. Виготовити і встановити білборди біля навчального закладу. 

 

До 01.02.2016 р.                                                      Директор 

                       Секретар приймальної комісії  

6. Закріпити кожного викладача колективу за районами та школами Київської 

та Черкаської областей. 

 

До 15.12.2015 р.                                            Секретар приймальної комісії 

 

 

7. Підтримувати постійний зв'язок з директорами шкіл та їх заступниками, 

батьками, випускниками шкіл. 

  

Протягом року Заступник директора з навчальної роботи 

 Секретар приймальної комісії 

 

 

8. Проводити профорієнтаційну роботу у професійно-технічних училищах. 

 

Постійно                                                    Секретар приймальної комісії 

        Завідуючі відділеннями 

         Викладачі 

 

 

9. З метою проведення профорієнтаційної роботи підтримувати звязок із 

випускниками навчального закладу різних років і запланувати конкретну 

дату зустрічі. 

 

 

Протягом навчального року Заступник директора з  виховної роботи 

 

 Секретар приймальної комісії 

 

 

 

10. Поновлювати інформацію щодо профорієнтаційної роботи на сайті МАТ і 

в соціальних мережах. 

 

Постійно                                                     Секретар приймальної комісії 

 



 

 

11. Розіслати листи-запрошення у школи різних районів до Дня відкритих 

дверей та провести Дні відкритих дверей 26.03.2016 року та 21.05.2016 року 

 

                                                                      Секретар приймальної комісії 

                        Адміністрація 

                        Викладачі 

Рішення 3 питання: 

1. Рекомендувати кандидатуру Поліщука М.Й., викладача суспільних 

дисциплін на представлення до Відзнаки ‘Відмінник освіти” за вагомі 

заслуги у багаторічній педагогічній діяльності, високий професіоналізм у 

вихованні студентської молоді та з нагоди 65-річчя. 

2. Рекомендувати кандидатури викладачів Тихонюка Сергія Вікторовича, 

викладача загальноосвітніх дисциплін, Доника Миколи Васильовича, 

викладача технічних дисциплін, голову циклової комісії технічних дисциплін 

до відзначення Подяками Міністерства освіти і науки за багаторічний 

сумлінний труд у педагогічній діяльності, вагомий внесок у розвиток 

навчального закладу, високий професіоналізм у вихованні студентської 

молоді та з нагоди ювілейних дат. 

 

 

 

 

 

 


