
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВІД 20.05.2021Р. 

Заслухавши та обговоривши питання:  

1. Про виконання вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання 

корупції педагогічним колективом Житомирського агротехнічного коледжу та 

академічну доброчинність викладачів. 

2. Про виконання програми з профорієнтаційної роботи у коледжі в 2020-2021 

н.р.  

3. Студентське самоврядування і його вплив на роботу коледжу. 

4. Про наявність електронних методичних комплексів для організації навчання. 

- Звіт про моніторинг адаптації здобувачів вищої освіти до умов впровадження 

сучасних методів навчання (дистанційне, он-лайн інше).  

5. Про підсумки атестації педагогічних працівників. 

6. Різне.  

6.1. Затвердження іменних стипендіатів за підсумками І семестру 2020 – 2021 

навчального року.  

6.2. Затвердження «Положення про мотиваційний лист». 

6.3. Про переведення студентів на індивідуальний план навчання. 

 

Педагогічна рада коледжу ухвалила: 

По 1 питанню 

1. Прийняти до уваги педагогічним колективом коледжу. Відповідальні: 

адміністрація коледжу, юристконсультант  (постійно). 

По 2 питанню 

1. Для організації профорієнтаційної роботи керуватися наказом №59 від 04 

вересня 2020 року «Про проведення профорієнтаційної роботу», Планом 

профорієнтаційної роботи на 2020 – 2021 н.р., Умовами прийому абітурієнтів на 

2021 рік та Правилами прийому на навчання до ЖАТК на 2021 рік. 

Відповідальні: адміністрація коледжу, завідувачі відділеннями, голови 

циклових комісій, завідувачі кафедрами  (травень-червень 2021р.).  

2. Посилити профорієнтаційну роботу в соціальних мережах, он-лайн 

платформах та в засобах масової інформації, інших джерелах. Відповідальні: 

адміністрація коледжу, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, 

завідувачі кафедрами  (травень-червень 2021р.).  

3. Продовжити роботу пошуку нових креативних напрямків в організації 

профорієнтаційної роботи у коледжі. Відповідальні: адміністрація коледжу, 

завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувачі кафедрами 

(травень-червень 2021р.).  



По 3 питанню 

1. Сприяти активізації та мотивації студентів до навчання, підвищення 

зацікавленості до обраної ними спеціальності, шляхом запровадження поза 

аудиторних заходів – зустрічі з успішними випускниками коледжу.  

Відповідальні: завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувачі 

кафедрами  (постійно).  

2. Покращити проведення навчально-практичних занять на тепличних ділянках 

коледжу шляхом покращення матеріально-технічних засобів та відновити 

практику нормування практичних робіт. Відповідальні: Залевський Р.А., 

Мельничук В.В., працівники теплиці. (травень-червень 2021р.).  

По 4 питанню 

1. Розробити «Положення про електронний методичний комплекс». 

Відповідальні: Можарівська І.М., Цуман Н.В. (червень 2021р.). 

2. Придбати ліцензійну програму для проведення дистанційного навчання. 

Відповідальні: адміністрація (на початок вересня 2021р.). 

3. Посилити особисту відповідальність голів циклових комісій, завідувачів 

кафедрами, викладачів за своєчасне оформлення навчально-методичної 

документації (навчальних програм, робочих програм) тощо. Відповідальні: 

голови циклових комісій, завідувачі кафедрами, викладачі. (постійно).  

4. Відновити практику проведення відкритих занять, позааудиторних заходів, 

олімпіад, конкурсів. Відповідальні: голови циклових комісій, завідувачі 

кафедрами, викладачі. (постійно).  

5. До Дня науки запровадити щорічні студентські наукові читання, конференції. 

Відповідальні: Можарівська І.М., Цуман Н.В.( травень).  

6. Активізувати роботу психологічної служби коледжу з метою виявлення 

реальних запитів студентів та проблем в освітньому процесі. Відповідальні: 

Шаргіна О.Б. (постійно).  

По 5 питанню 

1. Педагогічним працівникам постійно працювати над відповідністю свого 

фахового рівня.  Відповідальні: педагогічні працівники (постійно). 

По 6 питанню 

1. Затвердити кандидатури студентів-відмінників для отримання іменних 

стипендій: 

- стипендії Героїв Небесної Сотні – кандидатуру студента І курсу скороченого 

терміну навчання І бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 

«Агроінженерія» – Дев’ятка Дмитра Валерійовича. 

 

- стипендії Героїв Небесної Сотні – кандидатуру студентки ІІ курсу 

спеціальності 051 «Економіка» – Маслюківську Мирославу Максимівну. 

Педагогічна рада 20.05.2021р. 



2. Затвердити «Положення про мотиваційний лист». Педагогічна рада 

20.05.2021р. 

3. Перевести на індивідуальний план відвідування занять студентів відділення 

«Агрономія» групи А-21б стн:  

- Заєць Богдану Юріївну – посада агроном філії «Чуднівська» ТОВ СП 

«НІБУЛОН»; 

- Кузьмиченка Віктора Васильовича – посада агроном структурного підрозділу 

відділу рослинництва «Дубенське відділення» ТзОВ «Західна агровиробнича 

компанія».  Педагогічна рада 20.05.2021р. 


