
Протокол № 8 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

технікуму ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 17 березня 2017 року 

 

Порядок денний 

1. Зміна типу на назви навчального закладу з «Маслівський аграрний технікум 

ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського аграрного університету» на 

«Маслівський аграрний коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

аграрного університету» 

 

Слухали по першому питанні Пахович Н.М. директора  навчального 

закладу, яка сказала, що враховуючи високий потенціал нашого навчального 

закладу, рівень практичної та теоретичної підготовки, навчально-

матеріальну базу, висококваліфікований викладацький склад та попит 

регіону у спеціальностях  Агросфери, яких готує заклад він має рости та 

розвиватись. Така вимога часу. Ми маємо всі можливості для підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».  В нашому 

професійному рості ми маємо підтримку районної влади, обласної 

адміністрації, обласної освіти. Спеціалістів такого рівня готують коледжі, 

університети. Нам необхідно визначитися з нашим майбутнім. Пропонується 

змінити тип і назву «Маслівський аграрний технікум ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського аграрного університету» на «Маслівський аграрний 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського аграрного університету» 

Виступили:  

1. Почтар Н.І. заступник директора з виховної роботи, ми маємо 

славну майки столітню історичну спадщину. У нашому регіоні ми 

завжди були одним з провідних навчальних закладів, маємо значні 

досягнення у сфері аграрної освіти. Тому не можна зупинятися на 

осягненому, а йти у ногу з часом і розвивати свій потенціал у 

статусі коледжу, тобто здійснювати підготовку спеціалістів також і 

за освітньо- кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

2. Вакулік С.Л. завідуюча технологічним відділенням, звісно ми 

хочемо щороку мати достатню кількість абітурієнтів та готувати 

відповідну кількість високо кваліфікаційних сучасних фахівців. 

Запорукою цього може бути підвищення авторитету навчального 

закладу, можливість підготовки спеціалістів вищого 

кваліфікаційного рівня за умови зміни статусу навчального закладу 

 Рішення: 

1. Звернутися до Вченої ради Білоцерківського аграрного університету 

з клопотанням про розгляд питання зміни типу та назви 

навчального закладу з «Маслівський аграрний технікум ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського аграрного університету» на 



«Маслівський аграрний коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

аграрного університету» 

 

 

 

 

 

        Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

        Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


