
Протокол № 1 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 31 серпня   2018 року 

Порядок денний 

 

1.      Особливості освітньо-виховного процесу у 2018-2019 навчального року 

та перспективи розвитку коледжу.                                                                        

                                                                         Доповідач : Пахович Н.М. 

                                                                                              Коломієць В.М.  

2.       Про результати вступної компанії 2018 року  

                                                                           Доповідач : Погорєлова Г.М. 

3.      Затвердження планів роботи на 2018-2019 навчальний рік               

                                                                         

4.   Різне 

 

Рішення по першому питанні: 

 

1. Організацію освітнього процесу здійснювати у відповідності до Конституції 

України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про 

Маслівський аграрний коледж ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського БНАУ, 

інших нормативних документів, враховуючи вимоги до професійної 

підготовки  спеціалістів. 

 

Протягом року                                               Адміністрація, зав.відділенням 

 Голови ц/к, викладачі 

2.        Розвивати форми співпраці з науково-педагогічним колективом БНАУ, 

науковцями Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла, Радою 

роботодавців з метою підвищення рівня теоретико-практичної підготовки 

студентів, забезпечення умов ступеневої освіти та працевлаштування за 

фахом. 

Протягом року                                               Адміністрація, зав.відділенням 

 Голови ц/к, викладачі 

3. Забезпечити систематичний контроль за виконанням «Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і закладах освіти», інших законодавчих та нормативно- правових 

актів, наказів, розпоряджень, інструкцій з ТБ учасників освітнього процесу. 

Протягом року                                               Адміністрація,  

 Інженер з охорони праці 

 

4. Вважати пріоритетними напрямками роботи викладацького колективу 

коледжу у 2018-2019 н.р. 

- створення належних  умов для адаптації першокурсників до навчання у 

коледжі, 



- постійно працювати над організацією освітнього процесу через чітке 

структурування навчального матеріалу на занятті, логічне пояснення, 

практичну діяльність, розширення освітнього середовища, чергування 

різних форм діяльності, 

- підвищення власного професійного рівня шляхом проходження курсів 

підвищення кваліфікації та систематичної самоосвіти. 

Протягом року                                                   Викладачі 

5. При викладанні дисциплін на І-му курсі здійснювати модернізацію 

методологічних засад, змісту навчального матеріалу  у відповідності до 

нових навчальних планів 

      Протягом року                           Зас. Директора з навчальної роботи, 

                                         методисти, голови ц/к, викладачі 

                             загальноосвітніх дисциплін 

6.     Опрацювати лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 року «Щодо рекомендацій 

з навчально-методичного забезпечення». 

          До 14.09.2018 року                Методисти, голови ц/к, викладачі 

 

7.      Працювати над виявленням потенціалу студентів, створення сприятливого  

середовища для самореалізації, активізувати роботу в напрямку розвитку 

здібностей обдарованої молоді та наданням їм педагогічної підтримки. 

            Протягом року                                     Викладачі 

8.     Завершити формування ліцензійних справ з робітничих професій 

«Секретар керівника» та «Оператор комп’ютерного набору»  та подати на 

розгляд до департаменту ліцензування акредитації». 

       До 01.10.2018 року                                          Адміністрація, методисти 

9.    Відпрацювати методику викладання загальноосвітніх дисциплін, 

адаптуючи студентів до здачі ДПА у формі ЗНО. 

           Протягом року                     Голова ц/к загальноосв. дисциплін,   викладачі                                                                                                               

10.       Провести детальний аналіз результатів здачі ЗНО на засіданні ц/к 

загальноосвітніх дисциплін за присутності адміністрації спланувати роботу 

щодо належної підтримки студентів до здачі ЗНО -2019 року.  

           До 01.10.2018 року                         Заст.директора , голови ц/к  

11.      Провести індивідуальні бесіди з батьками студентів, які за результатами 

ЗНО з укр.мови показали низький рівень знань. 

                                                              Куратори, викладачі  укр.мови  

12.            Опрацювати інструкції  з оформлення журналу навчальної групи 

викладачам-початківцям та викладачам  у журналах яких  було виявлено 

порушення в оформленні та веденні документації. 

            До 01.10.2018 року                         Заст.директора , голови ц/к  

13.    Здійснити перевірку НМП та робочих програм з дисциплін, відповідно до 

педагогічного навантаження. 

           До 14.09.2018 року                        Голови ц/к 

14.     Працювати у напрямку створення власних веб-сайтів викладачів та 

формування електронної бази підручників. 

                 Протягом року                   Методисти, голови ц/к, викладачі 



15.       Провести реконструкцію методичного кабінета, кабінету хімії та 

створити ресурсно-інформаційний центр на базі аудиторії №9. 

                Протягом року                                        Адміністрація 

16.       Забезпечити надання студентам психологічної допомоги, створити з 

метою проведення групових та індивідуальних занять кабінет психології 

                  До 01.12.2018 року                          Адміністрація, психолог 

17.      З метою поліпшення умов проживання молодих викладачів, провести 

ремонт викладацького гуртожитку 

                   До  01.10.2018 року                         Адміністрація 

18.  Повноцінно використовувати базу НДГ для проведення практичного 

навчання з метою забезпечення формування висококваліфікованих 

спеціалістів. 

                 Протягом року        Зав. практичним навчанням, керівники практик 

 

Рішення по другому питанні: 

 

1.           Звіт про результати прийому у 2018 році затвердити. Вважити роботу 

приймальної комісії МАК БНАУ щодо прийому  студентів на 2018-2019 рік 

задовільною. 

2.        Профорієнтаційну роботу, з метою забезпечення набору на 2019, 

розпочати з вересня 2018 року. 

                                                                         Приймальна комісія, викладачі 

3.       Встановити розмір доплат викладачам, які проявили найбільшу 

активність під час вступної компанії 2018 року  

                  До 15.09.2018 року                          

Адміністрація, Тихонюк С.В.     Листуха 

М.М. , Дідковська Т.А., Титорчук Л.В. 

4.          На засіданнях циклових комісій коледжу провести ретельний аналіз 

результатів вступної компанії 2018 року за спеціальностями, виявити 

причини недоліків у профорієнтаційній роботі та визначити  шляхи їх 

усунення  

                До  01.10.2018 року                              Відповідальні голови ц/к 

5.        Проводити активну профорієнтаційну роботу з метою набору студентів 

контрактної форми навчання, як способу покращення матеріально-технічної 

бази коледжу 

                                                                  Приймальна комісія, викладачі 

6.          Відповідальному секретарю приймальної комісії скласти план роботи 

на 02018-2019 н.р. з урахуванням вказаних про пропозиції 

                         Відповідальний секретар приймальної комісії  Вербіцька А.В. 

Рішення по третьому  питанні: 

1.          Затвердити плани роботи на 2018-2019 навчальний рік 

 

 Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

 Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 


