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ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання Педагогічної Ради 

Мирогощанського аграрного фахового коледжу 

від 29 жовтня 2021р. 

 

присутні -105 

відсутні -10 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження наглядової ради коледжу. 

2. Про затвердження освітньо-професійних програм фахового молодшого 

бакалавра. 

 

По першому питанню слухали:  

 Терновика В.Я. про висунення кандидатур до складу наглядової ради 

коледжу. 

Запропонував порушити клопотання перед Департаментом освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації про призначення 

наступного складу наглядової ради Мирогощанського аграрного фахового 

коледжу: 

Андрєєва Майя Миколаївна – головний спеціаліст відділу професійної та 

вищої освіти управління професійної, вищої освіти, фінансово-економічної, 

кадрової, організаційної та правової роботи департаменту освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

Герасимчук Олександр Володимирович – генеральний директор ТОВ 

Інжинірингова компанія «Синергія». 

Іщенко Тетяна Дем’янівна – директор Державної установи «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». 

Полюхович Олена Василівна – заступник начальника управління-

начальник відділу професійної та вищої освіти управління професійної, 

вищої освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та правової 

роботи департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації. 

Рачинський Юрій Володимирович – голова фермерського господарства 

«Рачинський». 

По другому питанню слухали:  

 Бабич О.О. про затвердження освітньо-професійних програм 

фахового молодшого бакалавра. 

У зв’язку зі зміною назви коледжу, були внесені зміни в освітньо-

професійні програми фахового молодшого бакалавра в частині назви 

коледжу. 
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РІШЕННЯ 

засідання Педагогічної ради  

від 29 жовтня 2021 року  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виступаючих, -  

 

Педагогічна Рада вирішила: 

1. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації про призначення наступного 

складу наглядової ради Мирогощанського аграрного фахового коледжу: 

Андрєєва Майя Миколаївна – головний спеціаліст відділу професійної та 

вищої освіти управління професійної, вищої освіти, фінансово-економічної, 

кадрової, організаційної та правової роботи департаменту освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

Герасимчук Олександр Володимирович – генеральний директор ТОВ 

Інжинірингова компанія «Синергія». 

Іщенко Тетяна Дем’янівна – директор Державної установи «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». 

Полюхович Олена Василівна – заступник начальника управління-

начальник відділу професійної та вищої освіти управління професійної, 

вищої освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та правової 

роботи департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації. 

Рачинський Юрій Володимирович – голова фермерського господарства 

«Рачинський». 

2.  Затвердити наступні освітньо-професійні програми фахового 

молодшого бакалавра: 

- Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок 

в агропромисловому комплексі; 

- Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання; 

- Виробництво і переробка продукції рослинництва; 

- Організація і технологія ведення фермерського господарства; 

- Виробництво і переробка продукції тваринництва; 

- Зелене будівництво і садово-паркове господарство; 

- Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва. 

 

 

Голова педради _____________ В. Я. Терновик 

 

Секретар _____________ Л.Ю. Самчук 
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