
Протокол № 4 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 27  грудня   2018 року 

Порядок денний 

1.      Стан та заходи щодо поліпшення стану фізичного виховання студентів у 

поточному році та підготовка збірних команд для участі у районній, 

обласній спартакіаді.                                                                        

                                                                         Доповідач : Шевченко А.Ф. 

                                                                                              Гетьман Р.В.                                                                                      

2.      Моніторинг навчального процесу-запорука підвищення якості освіти 

згідно вимог сучасності 

                                                                           Доповідач : Дідковська Т.А. 

                                                                                                Вакулік С.Л. 

3.      Різне                                                             

                                                                              

Рішення по першому питанні: 

1.           Підготувати перелік  ЗОШ та ПТУ, з яких прийняли на навчання 

студенти. 

                 Постійно                                Викладачі  фізичного виховання 

                                                                    Педагогічний колектив 

2.        Регулярно здійснювати лікарський контроль для визначення участі 

студентів у змаганнях та навантаження під час занять фізкультурою 

                  Систематично                               Методичні працівники 

3.      Сприяти заохоченню студентів до систематичних самостійних занять 

фізичними вправами  

                   Постійно                             Викладачі  фізичного виховання 

                                                                    Педагогічний колектив 

4.      Проводити масові фізкультурно-спортивні заходи 

                 Постійно                                Викладачі  фізичного виховання 

5.    Розробити курс лекцій для студентів з основ засвоєння знань з фізичного 

виховання 

           До 01.04.2019р.                              Викладачі  фізичного виховання 

6.     Проводити систематичну роботу з функціонування спортивних секцій 

          Постійно                                          Викладачі  фізичного виховання 

7.     Залучати кращих спортсменів до участі у змаганнях у збірних командах 

коледжу. 

          Постійно                                          Викладачі  фізичного виховання 

8. Особистим прикладом сприяти пропаганді здорового способу життя   

          Постійно                                          Викладачі  фізичного виховання 

9. Збірним академічних груп приймати участь у змаганнях коледжу для 

забезпечення згуртованості у групах   

          Постійно                                          Викладачі  фізичного виховання 

                        Куратори 

 

10.       Постійно проводити товариські зустрічі з різних видів спорту для 

профорієнтаційної роботи та обміну досвідом.                           

              Постійно                                    Викладачі  фізичного виховання 



                        Куратори 

11.     Постійно вдосконалювати тренувальний процес у залежності від вимог 

сучасності, враховуючи підготовленість студентів, психологічний стан, 

матеріальні можливості та популярність у нашому регіоні. 

               Постійно                                    Викладачі  фізичного виховання 

12.      Продовжувати досвід організації та проведення пізнавально-пошукових 

мандрівок та походів. 

           Постійно                                    Викладачі  фізичного виховання 

                                                                Пед.колектив, адміністрація 

13.     З метою презентування кращих спортсменів оновити стендовий матеріал.   

                                                                    Викладачі  фізичного виховання 

 

Рішення по другому питанні: 

 

1.      Надати термін перездачі незадовільної оцінки з дисципліни 

«Автомобілі», Кушніренко М. гр. АТ - 17 

      До 30.01.2019року                  Заступник директора з навальної роботи 

                                                            ц/к технічних дисциплін  

2.   Перевести на вільні державні місця студентів 

          Сторожик Олексій  - ТТ-16 

          Крохмаль Максим  - АТ -17 

          Кудрявцев Артем  - Мен - 16 

               

3.     Задовільнити прохання про переведення на іншу спеціальність 

студентів 

            Коваленка Руслана  у групу  ФГ – 17 

            Гонтарєву Альбіну у групу Мен -16   

 

4.     Звернути увагу на студентів, що мають «3» з однієї або двох дисциплін 

        Протягом семестру                          Заступник директора з нав.роботи 

                                                                  завідуючі відділеннями, викладачі 

5. Започатковувати  на сайті навчального закладу рубрику «Кращі у 

навчанні» 

         До 25.01.2019 р.                                   Завідуючі відділеннями, 

                                                                        системний адміністратор  

6. Урізноманітнити форми, методи роботи із студентами та їх батьками, 

щодо систематичного відвідування занять. 

                                                                        Куратори навчальних груп 

7.    Задовольнити заяви, щодо надання можливості перездачі студентами 

результатів екзамену з «Історії України» ІІ-Агро Сукайло С., Мотузко В., 

Максименко В., Бобровіцький Р., Лавренюк В., ІІ-ТТ Демченко М., 

Бондаренко С., Циба В., Туз В., Кравчук А. 

      До 30.01.2019 року                Заступник директора з навчальної роботи 

                                                        Ц/к соціальних дисциплін 

                   

                

Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

 Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 


