
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 29.08.2018р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Секретар: Гордієць І.А., завідувач навчально-методичного кабінету. 
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Про підсумки діяльності коледжу за 2017-2018 н.р. та основні завдання 
колективу на новий навчальний рік. 
2. Про результати вступної кампанії 2018 року. 
3..Про готовність коледжу до нового навчального року та організацію освітнього 
процесу в 2018 – 2019 навчальному році. 
4.Про затвердження комплексного плану роботи Технолого – економічного 
коледжу Миколаївського НАУ. 
5.Про затвердження педагогічного навантаження викладачів коледжу на 2018 – 
2019 навчальний рік. 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Рибачука В.П., директора коледжу, доповів про результати діяльності коледжу за 
2017-2018 н.р. та основні завдання колективу на новий навчальний рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Мандрик Л.П., заступник директора з НР, доповіла про зміни кадрового складу, 
основні напрямки навчальної роботи на 2018-2019 н.р. 
Сідлецька Л.Л., заступник директора з ВР, доповіла про основні напрямки 
виховної роботи  на 2018-2019 н.р. Підкреслила, що пріоритетним напрямом є 
національно-патріотичне виховання. 
Чорномиз І.С.,  завідувач відділення, окреслила основні напрямки роботи 
відділення на 2018-2019 н.р. 
Гордієць І. А. , завідувач навчально-методичного кабінету, доповіла про основні 
напрямки методичної роботи  на 2018-2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Забезпечити акредитацію спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»                                        

Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділенням, циклова комісія  
обліково-економічних дисциплін 



Термін: ІІ семестр 2018-2019 навчального року. 
 
2. Підготувати документи для відкриття наукового ліцею-інтернату з розв’язання 
технологічної, інженерної та економічної проблематики на базі МНАУ. 

Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділеннями, завідувач  

навчально-методичного кабінету  
Термін: 01.04.2020р. 

3. Пройти ліцензування спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 
Відповідальні: заступник директора з НР,  

зав. відділеннями, завідувач  
навчально-методичного кабінету  

Термін: 2018-2019 навчальний рік. 
 
4. Забезпечити якісну підготовку студентів 2 курсу коледжу до ЗНО з української 
мови та літератури, історії України, математики 

Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділеннями, голова циклової комісії 

 загальноосвітніх дисциплін, викладачі  
загальноосвітніх дисциплін, куратори груп . 

Термін: грудень 2018- травень 2019 р. 
 
5. Забезпечити якісну підготовку студентів випускних курсів для проходження 
незалежного заміру знань з фахових дисциплін НМЦ «Агроосвіта» 

Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділеннями, голови  

циклових комісій, викладачі  
Термін: квітень 2019 р. 

 
6. Продовжити роботу по залученню студентів до навчання за інтегрованими 
планами. 

Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділеннями, куратори. 

Термін: постійно  
 

7. Продовжити практику проведення на базі коледжу обласних олімпіад. 
Відповідальні: заступник директора з НР,  

голови циклових комісій 
Термін: ІІ семестр 2018- 2019н. р.  



 
8. Продовжити практику проведення на базі коледжу предметних олімпіад з 
української мови та математики для учнів загальноосвітніх шкіл Миколаєва і 
Миколаївської області. 

 Відповідальні: Відповідальні: заступник директора з НР,  
голова циклової комісії  загальноосвітніх  

дисциплін, викладачі  
Термін: ІІ семестр 2018- 2019н. р.  

 
9. Надати творчі роботи на Всеукраїнський конкурс «Педагогічні інновації» НМЦ 
«Агроосвіта». 

Відповідальні: завідувач навчально-методичного кабінету,  
голови циклових комісій, викладачі. 
Термін: 2017 -2018 навчальний рік.  

 
10. Впроваджувати в освітній процес хмарні технології, продовжити роботу з 
наповнення та використання електронних навчальних комплексів з дисциплін у 
середовищі MOODLE. 

Відповідальні: завідувач навчально-методичного кабінету,  
голови циклових комісій, викладачі. 

Термін: постійно. 
11. Завершити створення викладачами веб-сторінок.  

Відповідальні: викладачі коледжу. 
Термін: ІІ семестр 2018- 2019н. р. 

 
12.  Удосконалити роботу органів студентського самоврядування в гуртожитку.  

Відповідальні: заступник директора коледжу з ВР,  
соціальний педагог. 

Термін: 2018- 2019н. р. 
 

14. Забезпечити участь студентів коледжу в творчих колективах культурно-
мистецького центру «Експромт», спортивних гуртках та секціях. Взяти участь у 
Всеукраїнському конкурсі «Софіївські зорі», «Студент року - 2018», ХХІ зльоті 
студентських лідерів аграрної освіти. 

Відповідальні: заступник директора коледжу з ВР,  
керівник фізичного виховання, куратори. 

Термін: згідно плану. 
13. Взяти участь у організації і проведенні регіонального етапу професійного 
огляду-конкурсу «Кращий куратор навчальної групи». 



Відповідальні: заступник директора коледжу з ВР 
Термін: жовтень 2018р. 

 
 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «31» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Мандрик Л.П., заступника директора з НР, поінформувала про результати 
вступної кампанії 2018 року, наголосив на необхідності активізувати роботу із 
забезпечення якісної абітурієнтської бази на 2019 рік. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. З метою посилення результативності профорієнтаційної роботи сформувати 
дорожню карту та реалізувати пілотний проект зі створення освітньо-виробничого 
об’єднання на базі загальноосвітніх закладів Доманівського району. 

 Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділеннями, завідувач  

навчально-методичного кабінету  
Термін: до 1 квітня 2019р. 

2. Продовжити профорієнтаційну роботу в районах та М.Миколаєві з метою 
забезпечення якісної абітурієнтської бази коледжу. 

Відповідальні: заступник директора з НР,  
зав. відділеннями, завідувач  

навчально-методичного кабінету  
Термін: постійно 

3. Провести організовано вступну кампанію до коледжу 2019р. 
Відповідальні: заступник директора з НР,  

зав. відділеннями, завідувач  
навчально-методичного кабінету  
Термін: липень-серпень 2019р. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «31» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Мандрик Л.П., заступника директора з НР, доповіла про графік організації 
освітнього процесу, основні напрямки навчальної роботи на 2018-2019 н.р. 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «31» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Гордієць І.А., завідувача методичного кабінету, представла до затвердження 
Комплексний план роботи Технолого-економічного коледжу Миколаївського 
НАУ на 2018-2019 навчальний рік. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Комплексний план роботи Технолого-економічного коледжу 
Миколаївського НАУ на 2018-2019 н.р.  
 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «31» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
V. СЛУХАЛИ: 
Мандрик Л.П., заступника директора з НР, представила затвердження розподіл 
педагогічного навантаження викладачів коледжу на 2018-2019 н.р. 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити розподіл педагогічного навантаження викладачів коледжу на 2018-
2019 н.р. 
 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «31» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 

 

Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 

Секретар                                                                                         І.А. Гордієць 

 



 ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 01.11.2018р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Секретар: Бернацька Г.С., завідувач навчально-методичного кабінету. 
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про результати рубіжної атестації здобувачів вищої освіти коледжу. 

2.Про форми та методи профорієнтаційної роботи задля забезпечення якісної 
абітурієнтної бази у 2018 р. 

4.Про стан дисципліни у навчальних групах. 

5.Про роботу циклових комісій загальноосвітніх і гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін. 

І. СЛУХАЛИ: 
Мандрик Л.П., заступника директора з НР, ознайомила з результатами 
рубіжної атестації студентів І-ІV курсів. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Чорномиз І.С., завідувач економічного відділення, надала інформацію про 
результати рубіжної атестації студентів відділення. Наголосила на 
необхідності якнайшвидше ліквідувати академічну заборгованість з атестації 
студентами відділення. 

Стебліченко О.І, завідувач технологічного відділення, надала інформацію 
про результати рубіжної атестації студентів відділення. Запропонувала 
заходи з ліквідації  академічної заборгованості студентами відділення. 

Бєлова С.А., завідувач технічного відділення, надала інформацію про 
результати рубіжної атестації студентів відділення. Запропонувала для 
розгляду графік ліквідації  академічної заборгованості студентами. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Розглянути результати рубіжної атестації на кураторських годинах. 

Відповідальні: куратори груп. 
Термін: до 09.11.2018р. 

 



2. Забезпечити ліквідацію академічної заборгованості за результатами 
рубіжної атестації студентів. 

Відповідальні: заступник директора з НР, 
завідувачі відділень, 

куратори груп, викладачі. 
Термін: до 15.11.2018р. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» ,  
проти -  «0»,   
утримались -   «0».  
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
В.П. Рибачука, директора коледжу, ознайомив з формами та методами 
профорієнтаційної роботи задля забезпечення якісної абітурієнтної бази у 
2018 р. Наголосив на необхідності активізації даного виду роботи. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Відвідати батьківські збори в школах м.Миколаєва та області.  

Відповідальні: викладачі коледжу 
Термін: до  01.12.2018р. 

 
2. Ширше залучати студентів до агітаційної роботи щодо вступу до коледжу 
та розповсюдження інформації про коледж в соціальних мережах. 

Відповідальні: куратори груп, 
Термін:постійно. 

 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32»,  
проти -  «0»,   
утримались -   «0».  
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Марценюк А.В., Побережець Г.С., Коржевського М.Ю., Киричук О.М., 
Марковську Т.С., Пелипканич І.В., Ліхолєтову Ю.М., Мурзенка О.І., 
Гордієць І. А., Поручник М.М., Кисляк Г.М.,  Рябова Є.І., Куцмиду Ю.В., 
Патлах В.С., Погуляй Н.П., кураторів, доповіли про стан дисципліни у 
навчальних групах. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Обговорити стан дисципліни у групах на кураторських годинах. 

Відповідальні: куратори груп. 



Термін: до 10.11.2018р. 
3. Провести індивідуальні бесіди зі студентами та їх батьками з метою 
поліпшення стану дисципліни. 

Відповідальні: куратори груп. 
Термін: листопад 2018р. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32»,  
проти -  «0»,   
утримались -   «0».  
 
V. СЛУХАЛИ: 
Марценюк А.В., голову циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, 
поінформувала про роботу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. 
Побережець Г.С., голову циклової комісії гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін, поінформувала про роботу циклової комісії 
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  
 
УХВАЛИЛИ:  
Взяти інформацію  до відома. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32»,  
проти -  «0»,   
утримались -   «0».  

 
Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 

Секретар                                                                                         Г.С.Бернацька 

  



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 05.12.2018р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Секретар: Бернацька Г.С., завідувач навчально-методичного кабінету.  
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про запобігання фактам корупції серед викладачів коледжу. 
2.Про стан атестації та підготовки до екзаменаційної сесії . 
3.Про роботу циклової комісії обліково-економічних дисциплін. 
4.Про стан та перспективи розвитку оздоровчої та спортивно-масової роботи 
у коледжі. 
5.Поточні питання. 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Л.П. Мандрик, заступника директора з НР, з інформацією про запобігання 
фактам корупції коледжу. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Л.П. Мандрик, заступника директора з НР, ознайомила з результатами  
атестації та ходом підготовки та проведення зимової екзаменаційної сесії. 
ВИСТУПИЛИ: 
Пелипканич І.В., методист коледжу,повідомила графік проведення сесії. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Організовано провести зимову екзаменаційну сесію відповідно до графіку. 

Відповідальні: навчальний відділ, викладачі. 
Термін: до 28.12.2018р. 

2. Провести черговий інструктаж з техніки безпеки для студентів перед їх 
від’ їздом на зимові канікули. 

Відповідальні: Мандрик Л.П.,  куратори груп. 
Термін: до 28.12.2018р. 

3. Організовано провести від’ їзд студентів на канікули зі студентського 
гуртожитку. 



Відповідальні: вихователь гуртожитку. 
Термін: до 21.12.2018р. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
 І.С. Чорномиз, завідувача відділення, голову циклової комісії обліково-
економічних дисциплін, доповіла про роботу циклової комісії обліково-
економічних дисциплін. Наголосила на необхідності своєчасного оновлення 
НМК з дисциплін. 
ВИСТУПИЛИ: 
Г.С. Бернацька, завідувач навчально-методичного кабінету, запропонувала 
вважати роботу циклової комісії обліково-економічних дисциплін. 
задовільною. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Роботу циклової комісії обліково-економічних дисциплін. вважати 
задовільною. 
3. Своєчасно оновлювати НМК з обліково-економічних дисциплін 

Відповідальні:  
завідувач  

навчально-методичного кабінету, 
голова циклової комісії  

викладачі 
Термін: постійно 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІV.СЛУХАЛИ: 
М.Ю.Коржевського, керівника фізичного виховання, з інформацією про стан 
та перспективи розвитку оздоровчої та спортивно-масової роботи у коледжі. 
Зазначив, що студенти коледжу стали призерами таких спортивних змагань:  

- І місце у ХVІІ обласних Спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. 
(жовтень-травень, 2017 р.) м. Миколаїв: 

- ІІІ місце у ХVІІ обласних Спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. з 
настільного тенісу (дівчата) (жовтень, 2017р.) м. Миколаїв; 

- ІІІ місце у ХVІІ обласних Спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. з 
настільного тенісу (юнаки) (жовтень, 2017р.) м. Миколаїв; 



- ІІІ місце у ХVІІ обласних Спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. з 
міні-футболу (жовтень, 2017р.) м. Миколаїв; 

- І місце у ХVІІ обласних Спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. з 
волейболу (дівчата) (листопад, 2017р.) м. Миколаїв; 

- І місце у ХVІІ обласних Спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. з 
волейболу (юнаки) (листопад, 2017р.) м. Миколаїв. 

-  І місце у міській легкоатлетичній естафеті «Золота осінь» 
(жовтень, 2017 р.) м. Миколаїв. 

-  ІІ місце у спортивних змаганнях, присвячених Дню захисника 
Вітчизни серед факультетів МНАУ «Нумо, хлопці» (жовтень, 2017р.).  

- Участь у спортивних змаганнях, присвячених Дню 8-го березня, 
серед факультетів МНАУ «Нумо, дівчата» (березень, 2018 р.). 

- І місце у весняній міській легкоатлетичній естафеті (травень, 
2018 р.) м. Миколаїв.  

- І місце у Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів 
аграрних ЗВО з баскетболу серед юнаків (травень, 2018 р.) м. Біла Церква. 

- ІІІ місце у Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів 
аграрних ЗВО з волейболу серед юнаків (травень, 2018 р.) м. Білгород-
Дністровський. 
Наголосив на необхідності активізації роботи із залучення студентів, які 
проживають у гуртожитку, до участі у спортивних секціях. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Активізувати роботу зі студентами, які проживають у гуртожитку, щодо їх 
залучення до спортивних секцій коледжу. 

Відповідальні: керівник фізичного виховання,  
куратори груп,  

вихователь гуртожитку. 
Термін: постійно. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 

 
 

Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 
 

Секретар                                                                                        Г.С. Бернацька 
  



ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 20.12.2018р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Бернацька Г.С., завідувач навчально-методичного кабінету.  
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.Звіт про роботу коледжу за 2018р. 
2.Про затвердження кандидатів на отримання стипендії первинної 
профспілкової організації студентів МНАУ  
3. Про затвердження кандидатів на отримання стипендії Благодійного фонду 
«Університет ХХІ століття» студентів МНАУ. 

4.Поточні питання 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Рибачука В.П., директора коледжу, представив звіт про роботу коледжу за 
2018 рік. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Роботу коледжу за 2018 рік вважати задовільною. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

Сідлецьку Л.Л., заступника директора з ВР, запропонувала до розгляду 
кандидатуру студента групи Р 3/1 Сабата Артема Андрійовича на отримання 
стипендії первинної профспілкової організації студентів МНАУ. 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши інформацію, затвердити подання кандидатури 
студента групи Р 3/1 Сабата Артема Андрійовича на отримання стипендії 
первинної профспілкової організації студентів МНАУ. 

Результати  голосування: «одноголосно» 



 «за» - 32;  
«проти» - 0; 
 «утримались» - 0. 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Сідлецьку Л.Л., заступника директора з ВР, запропонувала до розгляду 
кандидатуру студента групи Е 3/1 Самуня Віталія Олександровича на 
отримання стипендії Благодійного фонду «Університет ХХІ століття» 
студентів МНАУ. 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши інформацію, затвердити подання кандидатури 
студента групи Е 3/1 Самуня Віталія Олександровича на отримання стипендії 
Благодійного фонду «Університет ХХІ століття» студентів МНАУ. 

Результати  голосування: «одноголосно» 

 «за» - 32;  
«проти» - 0; 
 «утримались» - 0. 

 
 
 
Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 

Секретар                                                                                        Г.С. Бернацька 

  



ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 15.02.2019р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Секретар: Гордієць І.А., в.о. завідувач навчально-методичного кабінету.  
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. 
2.Про стан методичної роботи та підготовки до атестації викладачів. 
3. Про затвердження графіку відпусток співробітників коледжу. 
4. Про заходи Технолого-економічного коледжу із програми реалізації 
Концепції розвитку МНАУ на період 2016-2023р.р. 
5. Поточні питання. 
 
I. СЛУХАЛИ: 
Л.П. Мандрик, заступника директора коледжу з НР, ознайомила 
результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії. 
ВИСТУПИЛИ: 
Чорномиз І.С., завідувач економічного відділення, надала інформацію про 
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів відділення. 
Наголосила на необхідності якнайшвидше ліквідувати академічну 
заборгованість із заліково-екзаменаційної сесії. 

Стебліченко О.І, завідувач технологічного відділення, надала інформацію 
про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів відділення. 
Запропонувала заходи з ліквідації  академічної заборгованості студентами 
відділення. 

Бєлова С.А., завідувач технічного відділення, надала інформацію про 
результати заліково-екзаменаційної сесії студентів відділення. Запропонувала 
для розгляду графік ліквідації  академічної заборгованості студентами. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Розглянути результати заліково-екзаменаційної сесії на кураторських 
годинах. 

Відповідальні: куратори груп. 
Термін: до 22.02.2019р. 

 



2. Забезпечити ліквідацію академічної заборгованості за заліково-
екзаменаційної сесії студентів. 

Відповідальні: заступник директора з НР, 
завідувачі відділень, 

куратори груп, викладачі. 
Термін: до 28.02.2019р. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» ,  
проти -  «0»,   
утримались -   «0».  

 
IІ. СЛУХАЛИ: 
Г.С. Бернацьку, завідувача навчально-методичного кабінету, з інформацією 
про стан методичної роботи та підготовки до атестації викладачів 
УХВАЛИЛИ:  
1. Підготувати матеріали до планової атестації викладачів  коледжу. 

Відповідальні: Рибачук В.П., 
Мандрик Л.П. 
Бернацька Г.С. 

Термін: березень2019р. 
2.  Провести моніторинг діяльності викладачів коледжу, які атестуються. 

Відповідальні: Рибачук В.П., 
Мандрик Л.П.,  
Бернацька Г.С. 

Термін: до 04.03. 2019р. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Л.П. Мандрик, заступника директора коледжу з НР, представила до 
затвердження графік відпусток співробітників коледжу. 
 
УХВАЛИЛИ:  

1. Графік відпусток співробітників коледжу затвердити. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 



ІV.СЛУХАЛИ: 
В.П. Рибачука, директора коледжу, представив до розгляду та затвердження 
план заходів Технолого-економічного коледжу із програми реалізації 
Концепції розвитку МНАУ на період 2016-2023р.р. 
УХВАЛИЛИ:  
1. План заходів Технолого-економічного коледжу із програми реалізації 
Концепції розвитку МНАУ на період 2016-2023р.р. затвердити. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
 

 
 
 
Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 

Секретар                                                                                        Г.С. Бернацька 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 15.03.2019р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Секретар: Бернацька Г.С., завідувач навчально-методичного кабінету.  
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
2.Про шляхи підвищення ефективності практичної підготовки студентів під 
час проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики. 
3.Про хід виконання заходів щодо реалізації плану профорієнтаційної роботи 
коледжу на  2018-2019н.р. 
4.Про замовлення підручників із загальноосвітніх дисциплін. 
5. Про роботу циклових комісій агрономічних та технологічних дисциплін.  

6.Поточні питання. 

І. СЛУХАЛИ: 
Колояніді Н.О., завідувача навчально-виробничою практикою, ознайомила з  
інформацією про проходження студентами практик відповідно Плану-
графіку проходження практик студентами коледжу на базі Навчально-
науково-практичного центру, вказала на шляхи підвищення ефективності 
практичної підготовки студентів під час проведення навчальної, виробничої 
та переддипломної практики. Особливо відзначила такі бази практик, як: 
ТОВ «Золотий Колос», ТОВ «Техноторг», «Філія Південний племконецентр» 
державного підприємства «Конярства України». Наголосила, що 
адміністрація коледжу постійно працює над ефективністю практичної 
підготовки з розширенням мереж баз практик, а також укладання договорів з 
виробничої практики з подальшим працевлаштуванням, здійснюється 
ефективне залучення студентів коледжу до роботи на полях Навчального 
науково-практичного центру університету (часник). 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 



В.П.Рибачука, директора коледжу, ознайомив з ходом профорієнтаційної 
роботи в коледжі. Наголосив на необхідності активізації даного виду роботи. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Відвідати батьківські збори в школах Миколаєва і Миколаївської області. 

Відповідальні: викладачі коледжу 
Термін: до 01.05.2019р. 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
IV. СЛУХАЛИ: 
Г.С. Бернацьку,  завідувача навчально-методичного кабінету, представила до 
розгляду та затвердження список підручників із загальноосвітніх дисциплін 
для студентів коледжу на 2019-2020н.р. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Список підручників із загальноосвітніх дисциплін для студентів коледжу 
на 2019-2020н.р. 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
V. СЛУХАЛИ: 
О.І. Стебліченко, голову циклової комісії агрономічних дисциплін, доповіла 
про роботу циклової комісії агрономічних дисциплін.  
Ю.Ф. Дехтяра, голову циклової комісії технологічних дисциплін. Доповів 
про роботу циклової комісії технологічних дисциплін . 
ВИСТУПИЛИ: 
Г.С. Бернацька,  завідувач навчально-методичного кабінету, запропонувала 
вважати роботу циклових комісій агрономічних та технологічних дисциплін 
задовільною. Наголосила на необхідності своєчасного оновлення НМК з 
дисциплін. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. Роботу циклових комісій агрономічних та 
технологічних дисциплін задовільною. 
2. Своєчасно оновлювати НМК з агрономічних та технологічних дисциплін 

Відповідальні: в.о. завідувача  
навчально-методичного кабінету, 

голови циклових комісій  



виклалачі 
Термін: постійно 

Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32 
» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
 
Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 

Секретар                                                                                        Г.С. Бернацька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Педагогічної ради  
Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ 
від 05.04.2019р. 

 
Голова засідання: Рибачук В.П., директор коледжу. 
Секретар: Бернацька Г.С., завідувач навчально-методичного кабінету.  
Присутні: усі члени педагогічної ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження пакету завдань Державної атестаційної комісії всіх 
спеціальностей. 
2.Про роботу циклових комісій електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки і механізації АПВ. 
3. Поточні питання. 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Л.П. Мандрик, заступника директора з НР, представила до затвердження 
пакети завдань Державної атестаційної комісії для всіх спеціальностей 
коледжу. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Пакети завдань Державної атестаційної комісії для всіх спеціальностей 
коледжу затвердити. 
 
Результати  голосування: «одноголосно» 
за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  

 
IІ. СЛУХАЛИ: 
П.М.Полянського, голову циклової комісії дисциплін механізації АПВ, 
доповів про роботу циклової комісії дисциплін механізації АПВ .  
О.С.Садового, голову циклової комісії електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки, доповів про роботу циклової комісії електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки. 
ВИСТУПИЛИ: 
Г.С. Бернацька, завідувач навчально-методичного кабінету, запропонувала 
вважати роботу циклових комісій електроенергетики, електротехніки та 



електромеханіки і механізації АПВ задовільною. Наголосила на необхідності 
своєчасного оновлення НМК з дисциплін. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. Роботу циклових комісій агрономічних та 
технологічних дисциплін задовільною. 
2. Своєчасно оновлювати НМК з електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки і механізації АПВ. 

Відповідальні:  завідувач  
навчально-методичного кабінету, 

голови циклових комісій  
викладачі 

Термін: постійно 
Результати  голосування: «одноголосно» 
 за – «32» чол.,  
проти -  «0» чол.,   
утримались -   «0» чол.  
 
 
Голова засідання                                                                           В. П. Рибачук 

Секретар                                                                                        Г.С. Бернацька 

 

 

 

 


