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ПРОТОКОЛ № 4 

Засідання Педагогічної Ради 

Мирогощанського аграрного коледжу 

від 3 травня 2019 р. 

 

присутні - 102 

відсутні – 8 

 

Порядок денний: 

 

1. Організація і стан статичного навчання та створення умов для якісної 

практичної підготовленості студентів. 

2. Стан проведення виховної роботи та позаурочної зайнятості студентів в 

гуртожитках коледжу.  

3. Про стан методичного забезпечення самостійного вивчення на відділенні 

«Агрономія». 

4. Затвердження тематики експонатів на виставку «Педагогічний Оскар-2019».  

5. Різне. 

 

РІШЕННЯ 

засідання Педагогічної ради  

від 3 травня 2019 року  

1. Направляти студентів до місця проходження виробничої практики в 

господарства, які відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст».  

Впродовж навчального року,  

Дубинецький І. О. 

2. Завершити роботу по виготовлені сертифікату на підготовку водійської 

категорії «В» і «С».  

До 01.09.19 р., Дубинецький І. О. 

3. Лабораторно-практичні заняття проводити в умовах реального виробництва 

та на сучасному обладнанні.  

Впродовж навчального року,  

Дубинецький І. О. 

4. Залучати членів студентського самоврядування до організації виховних 

заходів в позаурочний час у гуртожитках.  

Впродовж навчального року, 

 Духнич І. В. 

5.  При плануванні виховних заходів на наступний навчальний рік планувати 

проведення однієї виховної години у гуртожитку.  

До 01.09.19 р., Кравчук Н. О. 
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6. Вихователям урізноманітнити форми організації дозвілля студентів, 

проводячи різноманітні курси.  

Впродовж навчального року,  

Духнич І. В. 

7. Викладачам циклової комісії агрономічних дисциплін розробити методичні 

рекомендації по формуванню комплексу з самостійного вивчення матеріалу 

студентами.  

До 01.09.19 р.,  

8. Для кращого доступу студентів до інформації по самостійному вивченню 

створити каталог електронних носіїв на відділенні «Агрономія».  

Голови ц. к. 

9. Вдосконалити систему підготовки творчих робіт на виставку передового 

педагогічного досвіду «Педагогічний Оскар 2019» педагогічними 

працівниками коледжу. 

До 01.06.19 р., 

 Шевчук В. Т. 

10. Головам циклових комісій провести аналіз якісних показників експонатів, 

представлених викладачами комісії на огляд-конкурс «Педагогічний Оскар 

2019». 

До 10.06.19 р., 

Голови циклових комісій 

11. Головам циклових комісій покращити співпрацю з профільними 

методистами НМЦ «Агроосвіта». 

До 1.06.19 р.,  

Голови циклових комісій  

12. Зобов’язати усіх педагогічних працівників представити методичні матеріали 

та експонати на виставку «Педагогічний Оскар 2019». 

До 10.06.19 р., 

Голови циклових комісій 

13. Затвердити тематику експонатів на виставку «Педагогічний Оскар 2019».  

14. Провести внутріколеджівську виставку методичних матеріалів 

«Педагогічний Оскар 2019».  

10.06.2019 р.  

Шевчук В. Т., голови ц. к. 

15. Звільнити від ЗНО і провести в коледжі Державну підсумкову атестацію 

осіб, які здобувають загальну середню освіту, з навчальних дисциплін 

навчального плану згідно списку (на підставі спільного наказу МОН і МОЗ 

№1027/900 від 29.08.2016 «деякі питання участі в ЗНО осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні етапи, інвалідність»).  

Список додається. 
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№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Група 

1 Мельничук Владислав Віталійович А-21 

2 Семенюк Назарій Іванович А-21 

3 Білан Ірина Василівна Т-21 

4 Хоменчук Володимир Олександрович Т-21 

5 Андрєєв Дмитро Анатолійович Т-22 

6 Матвійчук Ярослав Віталійович Т-22 

7 Шевчук Олена Валеріївна Т-22 

8 Бондарчук Вікторія Вікторівна Т-31 

16. Розробити заходи для створення інформаційно-освітнього середовища в 

коледжі. 

До 01.09.2019 р.  

Голови циклових комісій 

 

 

Голова педради _____________ В. Я. Терновик 

Секретар ______________ Н. М. Корнійчук 
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