
Протокол № 3 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 03 жовтня 2017 року 

 

Порядок денний 

1. Організаційні засади концепсії проведення профорієнтаційної роботи у 

2017-2018 навчальному році. 

                                                                       Доповідач: Погорєлової Г.М. 

 

2. Різне. 

 

  Рішення  1 . 

1. Затвердити «Положення про організацію профорієнтаційної роботи у 

коледжі» та керуватися у роботі його основними засадами. 

 

Постійно                      Відповідальний секретар  

                                приймальної комісії, 

                                  голови ц/к, викладачі. 

 

2. З метою забезпечення набору студентів у 2018 році розширити 

мережу базових шкіл, з якими співпрацює коледж та закріпити школи 

і ПТНЗ Київської та черкаської областей за членами педагогічного 

колективу. 

 

   Постійно                      Відповідальний секретар  

                                                             приймальної комісії 

 

3. Підготувати перелік загальноосвітніх шкіл та ПТУ. З яких прийшли 

на навчання студенти у Маслівський АК у 2017 році. 

 

                                 До 13.10.2017 р.           Погорєлова Г.М.  

                                       Відповідальний секретар  

                                                             приймальної комісії 

 

4. Підготувати СД - діски з інформаційним рекламним роликом, 

інформаційні пакети для директорів шкіл  і ПТУ. 

                       

                      До 20.11. 2017р.           Відповідальний секретар  

                                                              приймальної комісії. 

 

 

5. Організувати та провести Дні відкритих дверей. 

                       

                      Жовтень 2017р.             Адміністрація,   

                         Лютий – квітень 2018р.       Відповідальний секретар  



                                                              приймальної комісії, Почтар Н.І. 

 

6. Забезпечити участь представників навчального закладу у «Ярмарках 

професій» і профорієнтаційних виставках Миронівського, 

Канівського та прилеглих районах Черкаської та Київської областей. 

               

                            Постійно                              Відповідальний секретар  

                                                               приймальної комісії, завідуючі   

                                                               відділенням, голови ц/к. 

 

7. На засіданнях циклових комісій провести  ретельний аналіз вступної 

компанії 2017 року за спеціальностями, виявити причини недоліків у 

профорієнтаційній роботі та визначити шляхи їх усунення. 

                  

                  До 01.10.2017 року              Голови ц/к. 

 

8. з метою проведення профорієнтаційної роботи проводити спільні 

спортивні та культурно-масові заходи з командами шкіл 

Миронівського району. 

  

                              Протягом року                  Відповідальний секретар  

                                                               приймальної комісії, 

                                                               Шевченко А.Ф., Почтар Н.І. 

 

9. Розповсюджувати інформацію про життя коледжу у соціальних 

мережах та систематично оновлювати інформацію на сайті. 

                   

                      Постійно                       Почтар Н.І., студентська рада         

                                                             Маслівського АК. 

 

10. Налагодження і підтримання зв’язків із громадськими організаціями 

воїнів АТО Богуславського, Миронівського, Канівського районів. 

 

                       Постійно                      Адміністрація, Макаренко Ю.М., 

                                                             Долинюк Г.В., Шлапацька В.Г. 

 

 

11. Періодично розміщувати оголошення у районній газеті щодо прийому 

на навчання 2018 році. 

 

             Жовтень 2017, січень,                         Відповідальний секретар  

  Березень, травень 2018 р                    приймальної комісії, 

 

 

12. Залучити студентів, які мешкають у  різних районах України до 

проведення профорієнтаційної роботи  за місцем свого проживання 

щодо прийому на навчання у 2018 році. 



 

                     Травень 2018 р.                              Відповідальний секретар  

          Постійно                                         приймальної комісії, 

                                                                   куратори груп 

 

13. Здійснити проведення конкурсу відеороликів «Моя спеціальність  

      найкраща» 

 

          Жовтень 2017 р.                            Почтар Н.І. Відповідальний                   

                                                                   секретар приймальної комісії. 

 

14.Провести інформативну акцію «Стан студентом на один день», для  

     ознайомлення потенційних абітурієнтів  з методами навчання у  

     Маслівському  АК,  студентським життям та дозвіллям. 

            

          Листопад 2017р.                           Адміністрація,                                                                                        

                                                                  відповідальний  секретар 

                                                                  приймальної комісії, Почтар Н.І. 

 

 

15.Підготувати узагальнюючий звіт про результати приймальної  

     компанії у 2017-2018 навчальному році . 

 

          Вересень 2018р.                           Погорєлова Г.М., 

                                                                 відповідальний  секретар 

                                                                 приймальної комісії 

Рішення 2:  

  

         1. Інформацію доповідаючих прийняти до відома.  

 

                                            

        Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

        Секретар                                                        В.Г.Шлапацька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


