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ПРОТОКОЛ № 4 

Засідання Педагогічної Ради 

Мирогощанського аграрного коледжу 

від 4 лютого 2021 р. 

 

присутні – 110 

відсутні – 5 

 

Порядок денний: 

 

1. Підсумки навчально-виховного  процесу за І семестр 2020-2021 н. року. 

(Науменко І.П. ) 

2. Про роботу відділення заочної освіти. 

(Луць В.С.) 

3. Звіт про роботу Державних екзаменаційних комісій в 2020 р. 

(Зав. відділеннями) 

4. Розгляд і затвердження зразків дипломів молодшого спеціаліста та додатка 

до них. 

(Науменко І.П. ) 

5. Різне 

 

РІШЕННЯ 

засідання Педагогічної ради 

від 04 лютого 2021 року. 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Педагогічна Рада вирішила: 

 
1. Інформацію  заступника директора з навчальної роботи взяти до уваги. 

2. Проводити контроль за проведенням навчальних занять та методичним 

забезпеченням навчальних дисциплін.                      (постійно, зав. відділеннями) 

3. З метою активізації профорієнтаційної роботи серед випускників 

загальноосвітніх  та професійно-технічних закладів закріпити за викладачами 

коледжу райони Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської 

областей. (березень-квітень,  секретар приймальної комісії) 

4. Організувати додаткові заняття та консультації для студентів випускних 

курсів щодо підготовки до проведення незалежного заміру знань студентів 

(шляхом дистанційного тестування). (березень-квітень,  зав відділеннями, голови 

ц.к.) 

5. Організувати додаткові заняття та консультації для студентів         ІІ курсів 

щодо підготовки до проведення ДПА у формі ЗНО з української мови, 

математики, історії України, біології та географії (лютий-травень,  викладачі 

української мови, математики, історії України, біології та географії) 

6. Удосконалити систему дистанційного навчання запровадженням 

синхронного зв’язку викладачів і студентів. 
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7. Продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес 

комп’ютерних та інформаційних технологій. (Зав. метод кабінетом., голови ц. 

к.) 

8. Посилити контроль за веденням навчально-методичної документації на 

заочному відділенні. (зав. заочним відділенням) 

9. Удосконалити методичне забезпечення по виконанню курсових та 

дипломних проектів, курсових та контрольних робіт на заочному відділенні. 

(Голови ц. к.) 

10. Звіти Державних екзаменаційних комісій за 2020 рік взяти до уваги. 

11. При дипломному проектуванні збільшити відсоток дипломних проектів 

виконаних з використанням комп’ютерних програм. 

12. Затвердити зразки бланку диплому молодшого спеціаліста та додатка до 

нього. 

 

 

Голова педради _____________ В. Я. Терновик 

 

Секретар ______________ М.С. Зембаль 
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