
Протокол № 6 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 27 лютого  2019 року 

Порядок денний 

1.      Забезпечення ступеневої підготовки фахівців, організація співпраці  з 

адміністрацією і професорсько-викладацьким складом університету у 

структурі  Білоцерківського НАУ.                                                                         

                                                                         Доповідачі : Пахович Н.М.                             

2.      Навчально-дослідне господарство як ефективна база для проведення 

навчальних  та виробничих технологічних практик. 

                                                                           Доповідач : Коломієць В.М. 

3.      Різне                                                             

                                                                              

Рішення по першому питанні: 

1.          Посилити профорієнтаційну роботу з випускниками професійно-

технічних закладів освіти, які мають право на основі кваліфікованого 

робітника отримати диплом молодшого спеціаліста за ступеневою освітою. 

                 Протягом року.                                 Адміністрація, викладачі, 

                                                                               студентська рада 

                                                                     

2.        Продовжувати профорієнтаційну роботу серед студентів коледжу та їх 

батьків щодо отримання ними повної вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі ОКР «молодшого спеціаліста» 

за принципом ступеневої освіти. 

                  Протягом року                                Адміністрація, зав відділенням  

                                                                            Голови ц/к викладачі                             

3.      В межах декад ц/к проводити зустрічі за круглим столом з випускниками 

коледжу, які є кращими студентами Університету. 

            Згідно графіка декад ц/к                        Голови ц/к, викладачі 

4.     Співпрацювати над узгодженням навчальних планів та                    

освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів з метою 

мінімізації академрізниці при вступі до Університету. 

          Протягом року                                        Адміністрація 

                                                                            Зав.відділеннями 

                                                                            Декани університету  

5.           З метою сприяння ліквідації академрізниці при вступі до Університету, 

організовувати курси щодо читання лекцій викладачами Університету для 

випускників коледжу. 

              Протягом року                                     Адміністрація 

                                                                            Зав.відділеннями 

                                                                            Декани університету  

6.       Під час НП та ВТП організовувати виїзди студентів з метою 

ознайомлення з новітніми технологіями, що застосовуються НДГ 

Університету. 

          Протягом року                                        Адміністрація 

                                                                            Зав.відділеннями 

                                                                            Декани університету  



7.          Сприяти залученню викладачів коледжу до науково-дослідної роботи 

та співавторства при написанні статей, навчальних посібників тощо. 

            Протягом року                               Адміністрація, декани університету 

8.       Розглянути  можливість стажування викладачів коледжу у рамках 

проходження підвищення кваліфікації на базу Університету. 

           Протягом року                                  Адміністрація, зав. метод кабінетом 

9.        Приймати участь у наукових та науково-практичних конференціях, Днях 

відкритих дверей, днях факультету, інших заходах, що проводяться на базі 

Університету. 

           Протягом року                                Адміністрація 

                                                                     Педколектив 

10.          Посилити співпрацю з Університетом у плані проведення спільних 

спортивних та культурно-масових заходів 

                Протягом  року                         Зав.кафедри фізичного виховання 

                                                                    Заст.дирктора з виховної роботи 

11.        Активізувати роботу в напрямку Міжнародної  співпраці у системі  

«Коледж – Університет». 

12.       Сприяти вступу молодих викладачів на навчання до аспірантури 

університету. 

 

      Рішення по другому питанні: 

 

1.      Розвивати матеріальну-технічну базу навчально-дослідного 

господарства (НДГ) у напрямках, що забезпечують належну підготовку 

студентів з обраних спеціальностей. 

            Постійно                             Директор, заст. з навчально-виробничої                                 

                                                                                             Роботи 

2.           З метою поліпшення якості проведення практичного навчання 

провести інвентаризацію матеріально-технічної бази нвчально-

дослідного господарства. 

        До 01.05.2019р.               Комісія по інвентаризації, заст. з  

                                                  навчально-виробничої роботи, 

                                                  завідувач навчально-виробничою практикою 

 голови ц/к 

3.      Керівникам практик ефективніше використовувати навчальні класи на 

виробництві. 

           Постійно                                Заст.з навчально-виробничої роботи,    

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                           практикою, голови ц/к 

4.     Провести ремонт класу на виробництві із спеціальності «Виробництво і 

переробка продукції рослинництва». 

            До 01.06.2019 року                  Заст.з навчально-виробничої роботи,    

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                           практикою, голови ц/к 

5.        Більш  широко використовувати навчально-колекційне поле та 

навчально-виробничу ферму у практичній підготовці студентів. 

            Постійно                               Заст.з навчально-виробничої роботи,    

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                           практикою, голови ц/к 



6.         Під час проведення практик постійно залучити студентів до 

технологічних процесів виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва.  

             Постійно                               Заст.з навчально-виробничої роботи,    

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                           практикою, голови ц/к 

7.    (Під час) надавати педагогічне навантаження навчальних і виробничих 

практик спеціалістам навчально-дослідного господарства.  

              Постійно                            Заст.з навчально-виробничої роботи,    

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                           практикою, голови ц/к 

8.       У зв’язку  з виробничою необхідністю виділяти до 30% годин практик 

на виконання студентами переліку робіт  у навчально дослідному 

господарстві, які не суперечать  чинному законодавстві. 

              Постійно                            Заст.з навчально-виробничої роботи,    

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                                         практикою, голови ц/к 

9.      Цикловим комісіям надавати постійну  допомогу спеціалістам 

навчально-дослідного господарства по впровадженню новітніх 

технологій виробництва та переробки с/г продукції та передового 

досвіду.  

            Постійно                              Заст.з навчально-виробничої роботи,  

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                                         практикою, голови ц/к 

10.        Продовжити роботу з підготовки документації по ліцензуванні нових 

робітничих професій.  

            Постійно                        Заст.з навчально-виробничої роботи,  

                                                   завідувач навчально-виробничою  

                                                   практикою, зав.метод. кабінетом голови ц/к 

11.      Ефективніше використовувати базу НДГ  під час проходження 

переддипломної практики студентами технологічних спеціальностей. 

          Постійно                               Заст.з навчально-виробничої роботи,  

                                                          завідувач навчально-виробничою  

                                                                         практикою, керівники практик 

12.      Економічній службі і бухгалтерії коледжу надавати документацію 

студентам для написання  і оформлення щоденників – звітів . 

            Постійно                                Головний бухгалтер, голов. економіст, 

                                                            зав. НВП, керівники практик 

13.      За підсумками виробничих практик проводити НП конференції за 

участю керівників баз практик і керівників практик від виробництва 

              Постійно                                Директор, заст. з навч. роботи, заст. з  

                                                              НВР, зав. НВП, керівники практик 

          

Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

 Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 


