
           

Протокол № 12 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 13 липня   2018 року 

 

Порядок денний 

 

1.      Аналіз моніторингу якості загальної освіти та фахової підготовки за друге 

півріччя 2017-2018н.р.                                                                        

                                                                         Доповідач : Вакулік С.Л.  

2.           Підведення підсумків навчально-методичної роботи викладачів за 

2017-2018н.р. 

                                                                           Доповідач : Колісник О.І. 

3.       Про розподіл педагогічного навантаження викладачів на 2018-2019 н.р.                

                                                                         

                                                                 Доповідачі : голови циклових комісій 

4.   Різне 

 

Рішення по першому питанні: 

 

1.          За невиконання графіка навчального процесу, академічну 

заборгованість, відрахувати: 

1. Данішевський  - І агро, 

2. Павліщенко  - І ФГ 

3. Гуріненко Я. – І Мен ФБ, 

4. Баскаков Р.  -  ІІ ФГ 

 

2.      За невиконання умов контракту відрахувати студента гр. ІІІ – АД 

Павленко Вадима. 

3.       Відрахувати за власним бажанням у зв’язку з вагітністю та пологами 

Соломаху – гр ІІ ТТ. 

4.     Задовільнити прохання   про переведення на вільне місце державного 

замовлення Бабенка  Є.  – гр ІІ ТТ. 

5.     Посилити контроль за відвідуванням занять студентами денної форми 

навчання та урізноманітнити форми спів праці з батьками студентів. 

           Протягом року                                               Адміністрація, голови ц/к 

 Куратори груп 

 

Рішення по другому питанні: 

 

1. Роботу методичного кабінету вважати задовільною 

2. Працювати над підвищенням свого фахового рівня 

Постійно                                                            Викладачі, методисти 



3. Активізувати участь викладачів коледжу у плануванні роботи Школи 

педагогічної майстерності та Школи викладача початківця. 

 

До 01.09.2018р.                                                 Викладачі 

4. З метою підвищення методичного рівня викладачів, приймати активну 

участь у семінарах, конференціях, нарадах, конкурсах, що проводить ДУ 

«Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта», навчально-науковий центр післядипломної 

освіти НУБіП та інший установи. 

 

      Постійно                                             Викладачі 

5. Привести у відповідність до нової навчальної програми методичні 

комплекси (програм) дисциплін загальноосвітньої підготовки. 

 

 До початку н. р.                                    Викладачі ц/к загальноосвітніх   дисциплін   

 

6. Покращити роботу щодо організації та здійснення публікацій викладачами 

коледжу. 

 

    Протягом року                                       методисти  

7. Продовжувати роботу колективу викладачів над науково-методичною 

проблемою «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступневість змісту 

теоретичної та професійно-практичної підготовки, як умови забезпечення 

високої якості знань студентів. 

 

          Протягом року                                Викладачі 

8. Підвищити рівень методичних напрацювань викладачів, які б відповідали 

вимогам конкурсу «Педагогічний Оскар 2019». 

             Протягом нав.року                                  Педагогічний колектив 

 

Рішення по третьому  питанні: 

1.  Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

2. Затвердити нові навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік складені у 

відповідності до Наказу МОН №570 від 01.06.2018 року на спеціальностях 

«Агрономія», «Агрономія» спеціалізація «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства», «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа і 

страхування», «Автомобільний транспорт». 

 

 

 Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

 Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька  

 

 


