
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВІД 02.12.2021Р. 

Заслухавши та обговоривши питання:  

1. Профорієнтаційна робота: результати, нові види та форми. Затвердження 

плану профорієнтаційної роботи на 2021 – 2022 н.р.  

2. Академічна доброчесність як запорука якісної освіти та сталого розвитку. 

3. Про готовність коледжу до роботи в осінньо-зимовий період. 

4. Виховна система як простір благополуччя та можливостей особистості 

здобувачів освіти у 2021 - 2022 н.р. 

5. Затвердження Положення про мотиваційний лист. Правил прийому на 2022 

рік. Програм вступних випробувань.  

6. Різне.  

6.1. Затвердити списки педагогічних працівників на позачергову атестацію.  

6.2. Про переведення студентів на індивідуальний план навчання. 

 

Педагогічна рада коледжу ухвалила: 

По 1 питанню 

1. Урізноманітнювати форми профорієнтаційної роботи, використовуючи як 

загальні форми (індивідуальні, групові та колективні) так і специфічні 

(інформаційні, діагностичні, формуючі). Відповідальні: педагогічний 

колектив (протягом року).  

2. Запровадити практику проведення творчих професійних конкурсів для 

вирішення питань професійного самовизначення. Відповідальні: викладачі 

циклових комісій та кафедр (посеместрово).  

3. Сприяти подальшому залученню викладацького та студентського колективу 

до участі у Ярмарках професій, Днях кар’єри, в роботі районних центрів 

зайнятості та об’єднаних територіальних громадах Житомирської області.  

Відповідальні: педагогічний колектив (протягом року).  

4. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2021 – 2022 навчальний рік. 
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По 2 питанню 

1. Зобов’язати викладачів у ході освітнього процесу керуватися Положенням 

про академічну доброчесність у Житомирському агротехнічному коледжі. 

Відповідальні: викладачі кафедр і циклових комісій (протягом навчального 

року). 

2. Педагогічним працівникам дотримуватись етики та академічної 

доброчесності, умов даного Положення, проводити роз’яснювальну роботу із 

здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості 

порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил 

оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування). 

Відповідальні: викладачі кафедр і циклових комісій (протягом навчального 

року). 
 



3. Використовувати програму «Стоп плагіат в коледжах» при написанні 

здобувачами освіти курсових та дипломних робіт і проектів, з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень. 

Відповідальні: викладачі кафедр і циклових комісій (протягом навчального 

року). 

4. Забезпечувати попередження порушень академічної доброчесності шляхом 

практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм 

навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними 

методичних розробок для публікацій, на конкурси різного рівня. 

Відповідальні: заступник директора з навчально-методичної роботи 

(протягом навчального року). 

По 3 питанню 

1. Продовжити виконувати поточні роботи з ревізії стану окремих елементів 

та частин системи опалення для досягнення робочого режиму роботи 

елементів тепловіддачі. Відповідальні: Демянов В.І., Тарасенко В.К. 

2. Продовжити роботи по заміні віконних рам на енергозберігаючі конструкції 

у приміщеннях коледжу. Відповідальні: Демянов В.І., Сичевська Я.С. 

По 4 питанню 

1. Здійснюючи виховний процес першочергову увагу приділяти 

національному і патріотичному вихованню, формуванню свідомого і 

відповідального ставлення до життя, поведінки, власного здоров’я, здоров’я 

близьких людей, збереження довкілля, активної життєвої позиції, 

утвердження найкращих моральних та духовних якостей. Відповідальні: 

педагогічний колектив коледжу (постійно).  

2. Посилити роботу інституту кураторів коледжу, створивши систему 

специфічних взаємокомунікацій, що становлять собою соціальну ситуацію 

гармонійного професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців. 

Відповідальні: Іванцов П.Д., куратори навчальних груп (постійно).  

3. Спрямувати роботу кураторів навчальних груп на максимальну корекцію 

негативних моральних якостей та рис характеру і всебічний розвиток 

особистості, продовжуючи розкривати загальнолюдські цінності. 

Відповідальні: Іванцов П.Д., куратори навчальних груп (постійно).  

 

По 5 питанню 

1. Затвердити «Положення про мотиваційний лист» 

2. Затвердити «Правила прийому на 2022рік»  

3. Затвердити Програми вступних випробувань.  

Педагогічна рада 02 грудня 2021 р. 

По 6 питанню 

1. Затвердити списки педагогічних працівників на позачергову атестацію.  

Педагогічна рада 02 грудня 2021 р. 

2. Перевести на індивідуальний план відвідування занять студентів 

спеціальностей згідно списків. Педагогічна рада 02 грудня 2021р. 


