
Протокол №5 

 

Засідання педагогічної ради Маслівського агарного технікуму 

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

від 17 лютого 2016 року. 

Порядок денний: 

 

     1. Дотримання стандартів освіти, відповідної матеріальної бази, якісного 

педагогічного складу та удосконалення комплексів методичного 

забезпечення для акредитації спеціальностей напрямку підготовки 

«Агрономія». 

Доповідають: Вакулік С.Л. 

                        Погорєлова Г.М. 

1. Про екологізацію вищої освіти та стан викладання дисципліни «Основи 

екології». 

Доповідач: Шлапацька В.Г. 

2. Різне. 

 

 

Рішення 1 питання: 

1. Забезпечувати організацію навчального процесу зі спеціальності 

«Організація і технологія ведення фермерського господарства» та 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва» у відповідності до 

стандартів освіти: освітньо-професійної програми та освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця. 

Постійно                                              Адміністрація 

                                                             Викладачі 

2. Педагогічному колективу забезпечувати організовану, системну та 

злагоджену роботу по підготовці кваліфікованих фахівців з організації 

та ведення фермерського господарства та агротехніків. 

     Постійно                                               Адміністрація 

                                                                   Викладачі 

 

     3.  Підготовку фахівців оптимізувати шляхом логічного поєднання і 

системного підходу до аудиторних, теоретичних та практичних занять, 

самостійної роботи, навчальних і виробничих практик з використанням 

кращих баз регіону. 

     Постійно                               Заступник директора 

                                                               Голова циклових комісій 

                                                               Викладачі 

 

4.Викладачам фахової підготовки постійно підвищувати свій навчально-

методичний та науковий рівень шляхом навчання в аспірантурі, 

магістратурі з напрямку «Агрономія». 



Постійно                          Викладачі циклової комісії  агрономічних                       

дисциплін 

                                            

5. Омолоджувати викладацький склад циклової комісії агрономічних 

дисциплін шляхом залучення кращих випускників вузів та науковців, а 

досвідченим викладачам передавати свій досвід молодому поколінню. 

Постійно                                     Адміністрація  

 Викладачі ц/к агрономічних дисциплін 

 

6. Зміцнювати матеріальну базу з напрямку підготовки «Агрономія», а 

саме: 

а) поновити та частково поремонтувати навчальне обладнання в 

лабораторії «Ботаніки», «Фізіологія рослин та землеробства». 

 

До 01.09.2016 р.                        Дирекція 

    Зав. лабораторією 

     б) провести ремонт та укомплектувати лабораторії сільськогосподарських 

машин. 

 

До 15.04.2016 р. Дирекція 

 Викладачі ц/к технічних дисциплін 

 

 

     в) придбати та виготовити технологічні схеми та плакати для кабінету 

«Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва» 

 

До 15.04.2016 р.                     Адміністрація 

 

     г) відновити роботу на колекційно-дослідному полі, як польової 

лабораторії, призначити завідувача колекційно-дослідного поля. 

 

До 20 квітня-березня 2016 р.       Викладачі ц/к агрономічних дисциплін 

                                                                  Адміністрація 

 

7. Провести комплексні контрольні роботи для перевірки рівня залишкових 

знань з напрямку підготовки «Агрономія» 

 

До 01 квітня 2016 р.                       Адміністрація 

                                                                    Методист 

                                                                    Викладачі 

 

 

 

 

 



8. (Провести) Допрацювати навчально-методичні комплекси з дисциплін, 

навчальних та виробничих практик, курсових робіт з напрямку підготовки 

«Агрономія». 

 

До 20 березня 2016р.                  Викладачі 

 

 

9. Провести огляд навчально-методичного забезпечення та матеріальної бази 

з напрямку підготовки «Агрономія» 

 

06 квітня 2016 р.                                        Адміністрація 

              Методист 

               Викладачі 

 

 

 

10. Укомплектувати і ввести в дію навчальний клас на виробництві з 

напрямку підготовки «Агрономія». 

 

До 01.05.2016 р.     Пахович Н.М. 

   Листуха М.М. 

 

 

 

11. Удосконалювати практичну підготовку студентів агрономічного 

спрямування з використанням кращих виробничих баз, виставок, передового 

досвіду. 

 

Постійно                                     Викладачі фахової підготовки 

 

 

12. Поповнювати бібліотечний фонд новою навчальною літературою зі 

спеціальностей, фаховими виданнями, робочими зошитами з дисциплін та 

щоденниками-звітами, а також розширювати банк електронних навчальних 

посібників.  

 

Протягом року                           Адміністрація 

   Зав. бібліотекою  

 

 

 

13. Підготувати та здати акредитаційну справу зі спеціальностей 

«Організація і технологія ведення фермерського господарства» та 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

 



До 22 квітня 2016 р.                                     Пахович Н.М. 

                                                                        Вакулік С.Л. 

                                                                        Погорєлова Г.М. 

 

 

 

Рішення 2 питання: 

1. Згідно Рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про 

екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого 

розвитку» активно впроваджувати у навчально-виховному процесі питання 

екологічної освіти та екологічного розвитку людського суспільства та всіх 

виробничо-господарських процесів з метою виховання екологічної 

компетентності майбутніх фахівців. 

 

Постійно, впродовж                                     Адміністрація 

навчального року                                           Викладачі 

 

2. Педагогічному колективу технікуму постійно і системно підвищувати 

рівень екологічної компетентності, власного рівня екологічних знань шляхом 

використання доступних джерел інформації та обміну досвідом з 

навчальними закладами екологічного спрямування. 

 

 Постійно, впродовж                                     Адміністрація 

навчального року                                           Викладачі 

 

3. Включати екологічну складову до змісту навчальних дисциплін усіх 

галузей знань, проводити семінари, конференції, здійснювати аналіз та 

використання вітчизняної і зарубіжної літератури з питань екологізації 

освіти. 

 

Постійно                                     Викладач дисципліни «Основи екології» 

 Викладачі 

 

4. Продовжувати та удосконалювати традицію весняного та осіннього 

упорядкування території студентського паркового містечка та підтримання 

екологічної чистоти території технікуму. 

 

Постійно                                     Педагогічний колектив, колектив студентів. 

 

 

5. Студентській раді запровадити розгляд питань екологізацію навчання та 

дозвілля студентської молоді, гармонійного співіснування суспільства і 

природи. 

 

Постійно                                          Студрада, адміністрація, педколектив 



6. Педагогічним працівникам технікуму системно і неухильно застосовувати 

у навчально-виховному процесі елементи екологічного виховання та 

навчання шляхом власного прикладу та прикладами  із оточуючого 

повсякденного життя. 

 

Постійно                                          Викладач екології, викладачі, вихователі,                      

педагогічні працівники 

 

7. Запровадити практику проведення щорічної конференції серед 

студентських груп технікуму з питань екологічної освіти в рамках 

проведення тижня або декади екології. 

 

Щороку                                                                Викладач «Основ екології»,                          

адміністрація, бібліотека   

 

 

8. Практикувати участь студентів технікуму у студентських наукових 

конференціях різного рівня, якщо такі пропозиції будуть до навчального 

закладу.  

 Викладач «Основ екології», адміністрація 

 

9. По можливості практикувати весняні насадження молодих дерев, кущів з 

метою збереження та підтримання ландшафтно-паркового містечка.  

 

 Викладачі, студенти 

 

 

Рішення 3 питання: 

1. Рекомендувати кандидатуру Синяка Бориса Петровича, викладача 

загальноосвітніх дисциплін до відзначення Подякою Міністерства освіти і 

науки України за багаторічний сумлінний труд у педагогічній діяльності 

вагомий внесок у розвиток навчального закладу, високий професіоналізм у 

вихованні студентської молоді. 

 


