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ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання Педагогічної Ради 

Мирогощанського аграрного коледжу 

від 31 серпня 2020 р. 

 

присутні - 98 

відсутні - 12 

 

Порядок денний: 

 

1. Підсумки начального процесу за 2019-2020 н.р. та плани на 2020-2021 н.р. 

2. Підсумки виховного процесу за 2019-2020 н.р. та плани на 2020-2021 н.р. 

3. Підсумки практичного навчання за 2019-2020 н.р. та плани на 2020-2021 н.р. 

4. Розгляд та затвердження планів роботи на 2020-2021 н.р. 

5. Інструктаж про санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи і особливості 

освітнього процесу в умовах карантину. 

6. Затвердження педагогічного навантаження на 2020-2021 н.р 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Педагогічної ради  

від 31 серпня 2020 року  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виступаючих, -  

  

Педагогічна Рада вирішила: 

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

2. Продовжувати модернізацію навчального процесу, впроваджувати 

інноваційні та дистанційні технології, удосконалювати зміст освіти і методи 

навчання з метою підвищення якості підготовки фахівців. 

Науменко І.П. 

3. Посилити контроль за проведенням навчальних занять. 

Адміністрація. 
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4. Для проведення спільних виховних заходів та покращення індивідуальної 

роботи зі студентами налагодити співпрацю вихователів, комендантів 

гуртожитку, практичного психолога та соціальних служб. 

Духнич І.В. 

5. Направляти студентів до місць проходження технологічних та 

переддипломних практик в господарства, які відповідають вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста. 

Дубинецький І.О. 

6. Покращити якість проведення науково-практичної конференції по 

результатах проходження технологічної практики. 

Дубинецький І.О. 

7. Затвердити робочі навчальні програми з дисциплін та індивідуальні плани 

викладачів. 

Голови циклових комісій 

8. Керівникам підрозділів здати затверджені плани роботи на 2020-2021 н. р. в 

методичний кабінет. 

Керівники підрозділів. 

9. Скласти графік додаткових консультацій для студентів ІІ курсів, які будуть 

здавати ДПА у формі ЗНО. Контроль за проведенням консультацій покласти 

на голів ц. к. гуманітварних, соціально-економічних та природничо-

математичних дисциплін. 

Голова циклової комісії 

10. Посилити профорієнтаційну роботу всіх викладачів та студентів із 

залученням випускників коледжу. 

Голови циклових комісій 

11. Затвердити педагогічне навантаження викладачів на 2020-2021 н. р. згідно 

поданих протоколів циклових комісій (протоколи додаються). 
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Голови циклових комісій 

12. Запровадити в семестрі 2020-2021 н. р. змішану систему навчання (очно-

дистанційну) потижнево в зв’язку з затвердження тимчасового порядку 

організації освітнього процесу в Мирогощанському аграрному коледжі у 

період карантину в зв’язку  з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19). 

 

 

Голова педради _____________ В. Я. Терновик 

 

Секретар ______________ М.С. Зембаль 
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