
Протокол №1 

Засідання педагогічної ради Маслівського агарного технікуму 

ім..П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

від 28 серпня 2015 року. 

Порядок денний: 

1. Організація навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному 

році та перспективи розвитку навчального закладу. 

2. Про результати вступної компанії 2015 року. 

3. Затвердження планів роботи на 2015-2016 навчальний рік. 

 

Рішення 1-2 питання: 

 

1. Забезпечувати організацію навчально-виховного процесу у 

відповідності до Закону про вищу освіту, нормативних освітніх 

документів, враховуючи сучасний стан у державі. 

 

Протягом року                                       Заступники директора 

                                                                     Завідувачі відділенням 

                                                                      Голови циклових комісій 

2. Провести заходи, пов’язані з економією матеріально-фінансових витрат 

на 2015-2016 навчальний рік, а саме: 

- зменшити педагогічне навантаження шляхом академічних груп одного 

напрямку підготовки та об`єднати некомплектні групи 

загальноосвітньої підготовки; 

- проводити поділ академічних груп на підгрупи під час проведення 

практичних занять тільки в разі заборони з боку техніки безпеки. 

 

До 01.09.2015 р.                                   Адміністрація 

 

      3. Для забезпечення економії енергоресурсів у навчальному закладі 

внести зміни до графіка навчального процесу у 2015-2016 н.р. шляхом 

збільшення тижневого навантаження на 40% та переходу на шестиденний 

робочий тиждень. 

 

          Протягом І-семестру                           Адміністрація 

                                                                          Педагогічний колектив 

 

      4. Педагогічному колективу забезпечувати цілеспрямовану, системну, 

організовану, злагоджену роботу по підготовці молодших спеціалістів у 

відповідності до кваліфікаційних вимог та запитів виробництва. 

 

 Постійно                                                Адміністрація 

                                                                            Педагогічний колектив 

  



5. Удосконалювати методичну роботу у навчальному закладі, сприяти 

підвищенню рівня професіоналізму, педагогічної майстерності та 

підвищенню кваліфікації викладача. 

 

        Постійно                                                         Адміністрація 

                                                                                Педагогічний колектив 

 

     6. Звернути увагу на поліпшення якісного складу педагогічних 

працівників, створення умов для наукового і карєрного  росту молодих 

викладачів та комплектування циклових комісій кваліфікованими 

працівниками. 

  

Постійно                                                        Дирекція 

                                                                            Голова циклових комісій 

 

7. Вдосконалювати форми: методи профорієнтаційної роботи з метою 

зарахування до числа студентів молоді, шляхом систематичної 

співпраці зі школами, професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, організаціями. 

 

Постійно                                                        Адміністрація, викладачі 

 

8. Посилити відповідальність кожного педагогічного працівника за 

проведену профорієнтаційну роботу по вступу на денну та заочну форму 

навчання. 

 

    Постійно  Адміністрація, викладачі 

 

9. Оптимізувати підготовку фахівців шляхом раціонально співвідношення 

аудиторних занять, самостійної роботи, навчальних і виробничих 

практик з метою формування мобільності студентів при входженні у 

Європейський освітній простір. 

 

Постійно                                       Заступник директора з навчальної роботи 

                                                       Зав. відділеннями 

 Голови циклових комісій 

 

    

 

        10. Удосконалювати систему практичної підготовки за напрямами: 

практичні навички у лабораторії (навчальне поле, навчальна ферма, 

навчальна бухгалтерія) – навчальна практика в умовах виробництва-

виробнича практика (стажування) 

 



Протягом навчального року                Заступник директора з навчальної                                 

роботи 

                                                                      Зав. відділеннями 

                                                                      Голови циклових комісій 

    

          11. Проводити комплексну роботу з підготовки до акредитації 

спеціальностей «Організація виробництва», «Виробництво і переробка 

продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства». 

 

До 01.12.2015 р.                                     Адміністрація 

                                                                         Зав. відділеннями 

 Голови циклових комісій 

 

 

 

          12. Проводити регулярний контроль за якістю викладання навчальних 

дисциплін викладачами та відповідністю до вимог комплектів методичного 

забезпечення всіх ліцензованих спеціальностей у навчальному закладі.  

 

Постійно                                          Заст. директора з навчальної роботи 

                                                                   Методист, голови циклових комісій 

 

 

          13. Організувати зустрічі студентів випускних курсів з представниками 

центрів зайнятості регіонів з метою ознайомлення випускників із ситуацією 

на ринку праці та сприяти їх працевлаштуванню. 

 

Згідно графіка                                Зав. відділеннями 

 

 

         14. Підтримувати тісний звязок  з науково-педагогічним колективом 

Білоцерківського НАУ, проводити цілеспрямовану роботу із випускниками 

технікуму по продовженню навчання за умовами ступеневої освіти. 

 

       Протягом навчального року                   Педколектив 

 

        15. Посилити увагу до питань виховної роботи, розвитку студентського 

самоврядування та його участі у прийняті управлінських і організаційних 

рішень, створення умов для функціонування органів студентського 

самоврядування, надання їм матеріальної підтримки. 

 

        Постійно                                       Заст.. директора з навчальної роботи 

                                                               Зав. відділеннями 

    Куратори навчальних груп 



         16. З метою залучення молоді до вивчення і збереження історії 

навчального закладу взяти активну участь у реставрації музею технікуму. 

 

До 01.01.2016 р.                                Заст..директора з виховної роботи 

 Куратори навчальних груп 

 Бережна Т.І. 

 

 

17. Завершити процедуру оформлення свідоцтв на право державної 

власності на нерухоме майно Маслівського аграрного технікуму. 

 

До 01.01.2016 р.            Дирекція 

   

 

18. Придбати сучасний комп’ютерний клас для забезпечення значно 

більшої кількості студентам можливості доступу до Інтернету та 

використання в навчальному процесі комп’ютерних програм. 

          

                                                                     Адміністрація 

До 01.12.2015р.   

 

 

19. Провести внутрішню перевірку стану матеріально-технічного та 

фінансово-господарського забезпечення студентського гуртожитку і вживати 

термінових заходів по усуненню виявлених недоліків, здійснити пошук 

шляхів виходу із проблемних ситуацій. 

                                                            

       До 01.01.2016р.                           Заст.. директора з виховної роботи 

 Заст.. директора з господ. роботи 

 Комендант 

 

 

          20. Постійно проводити роботу із встановлення або відновлення тісних 

зв’язків з роботодавцями-замовниками фахівців та споживачами кадрів, як з 

точки зору забезпечення процесу професійно-практичної підготовки, так і 

майбутнього працевлаштування випускників технікуму. Систематично 

поновлювати та укладати договори з базами проходження виробничих 

практик. 

                                                                 Заст..директора з практичного навчання 

                               Керівники практик 

 

 

 

21. Забезпечити правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, 

необхідні для функціонування бібліотеки, створення електронних каталогів 



бібліотечного фонду та їх повноцінного функціонування і розвитку. 

Продовжити роботу зі створення електронних підручників та забезпечити їх 

раціональне використання. 

 

     Постійно         Дирекція 

 

      Зав. бібліотекою  

 

 

 

 

Рішення 3 питання: 

 

1. Затвердити плани роботи на 2015-2016 навчальний рік: 

- план роботи виховної 

- план роботи технологічного відділення 

- план роботи відділення «Організація виробництва» 

- план роботи циклової комісії агрономічних дисциплін 

- план роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

- план роботи циклової комісії зоотехнічних дисциплін 

- план роботи циклових комісій економічних дисциплін 

- план роботи циклових комісій суспільних дисциплін 

- план роботи циклової комісії технічних дисциплін 

- план роботи кабінетів та лабораторій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


