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ПРОТОКОЛ № 2 
Засідання Педагогічної Ради 

Мирогощанського аграрного коледжу 

від 28 жовтня 2019 р. 

 

присутні - 111 

відсутні – 15 

 

Порядок денний: 

 

1. Підготовка до участі у виставці  «Педагогічний Оскар» в 2019 році. 

2. Звіт випускової циклової комісії про діяльність підготовки молодших 

спеціалістів, заявленої для акредитації освітньо-професійної програми 

«Зелене будівництво і садово-паркове господарство» спеціальності 206 

«Садово-паркове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки і 

продовольство». 

3. Про стан методичного забезпечення самостійного вивчення на відділені  

«Технологія».  

4. Звіт про роботу приймальної комісії на заочному відділенні в 2019 році. 

5. Затвердження голів державних екзаменаційних комісій на 2020 рік.  

6. Затвердження Положення про дуальну форму здобуття освіти в 

Мирогощанському аграрному коледжі. 

 

РІШЕННЯ 

засідання Педагогічної ради  

від 28 жовтня 2019 року  

 

1. Вдосконалити систему підготовки конкурсних робіт на конкурс 

«Педагогічний Оскар» 2020 р. 

Бабич О.О. 

2. Головам циклових комісій покращити співпрацю з профільними методистами 

НМЦ. 

Голови ц.к. 

3. Зобов’язати усіх педагогічних працівників взяти участь у конкурсі 

«Педагогічний Оскар» 2020 р. 

Голови ц.к. 

4. Затвердити перелік експонатів на конкурс «Педагогічний Оскар» 2019 р. 
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5. Затвердити звіт про діяльність випускової циклової комісії підготовки 

молодших спеціалістів, заявленої для акредитації освітньо-професійної 

програми «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» спеціальності 

206 «Садово-паркове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки і 

продовольство». 

6. Просити Міністерство освіти і науки України розглянути акредитаційну 

справу освітньої діяльності коледжу та провести акредитаційну експертизу з 

метою визначення відповідності закладу освіти щодо підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою, яка заявлена. 

7. Інформацію голови циклової комісії технологічних дисциплін взяти до уваги. 

8. Поновити методичне забезпечення технологічних дисциплін відповідно до 

нових навчальних програм. 

Голова ц.к. 

9. Затвердити Звіт про роботу приймальної комісії на заочному відділенні в 2019 

році. 

10. З метою активізації профорієнтаційної роботи серед випускників 

загальноосвітніх та професійно-технічних закладів, закріпити за викладачами 

коледжу райони Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей. 

Відповідальний секретар приймальної комісії. 

11. Затвердити склад голів державних екзаменаційних комісій на 2020 рік. 

12. Затвердити Положення про дуальну форму здобуття освіти в 

Мирогощанському аграрному коледжі 

 

Голова педради _____________ В. Я. Терновик 

 

Секретар ______________ Н. М. Корнійчук 
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