
 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

26.12.2017                                                                                № 4 

Голова – директор коледжу – Пятигорець Наталія Степанівна 

Секретар – викладач – Васечко Тетяна Іллівна 

Присутні – педагогічні працівники коледжу - 35 осіб 

Відсутні: Батюк О. А з поважних причин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Стан виховної роботи по формуванню особистості студентів та активізації діяльності 

студентського самоврядування. 

 Алексєєва Н. А., в. о. заст. директора з виховної роботи   

2. Профорієнтаційна робота в коледжі. 

  Кравченко Т. С.,методист коледжу, 

Голова профорієнтаційного центру 

3. Аналіз результатів проведеного незалежного заміру знань студентів та заходи щодо 

поліпшення якості підготовки фахівців. 

Охременко І. В., зав. відділенням із спеціальності Лісове господарство, 

                                       Борисенко В. А., в.о. зав. відділенням із спеціальностям «Зелене      

будівництво і садово-паркове господарство»,  

                                      «Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу» 

4. Про переведення студентів на іншу форму навчання. 

                                 В.о. заст. директора з навчальної роботи - Крива Л.В. 
5. Ліміт стипендіатів – відмінників, яким буде призначатися академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні. 
                                 В.о. заст. директора з навчальної роботи - Крива Л.В. 
 

  6.    Виконання раніше прийнятих рішень. 

Пятигорець Н. С.,директор коледжу  

 

1.УХВАЛИЛИ:  

1.1.Активізувати роботу студентських рад гуртожитків та регулярно заслуховувати їх 

діяльність з цих питань на студентській раді коледжу.   

1.2.Налагодити тісну співпрацю студентської Ради коледжу з Комісією з профілактики 

правопорушень  та Радою кураторів.  

1.3.Розмістити та постійно поновлювати на сайті коледжу інформацію про заходи, які 

проводить студрада. 

1.4.Започаткувати конкурс «Краща студентська група» і  «Студент року». 

1.5.Організувати  студентський контроль  охорони громадського порядку. 

2.УХВАЛИЛИ:  

2.1. Активізувати роботу циклових центрів професійного розвитку. 

2.2. Активізувати роботу з батьками випускників шкіл (відвідування батьківських зборів).  

2.3. На сайті зробити закладку «Українського центру оцінювання якості освіти». 

2.4. Розіслати правила та умови прийому Державним лісогосподарським підприємствам. 

2.5. Придбати для мобільної агітації аксесуари для проведення профорієнтаційної роботи.  



2.6. Розмістити оголошення на сайті що кожної п’ятниці проводяться дні відкритих дверей.  

3.УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до уваги 

4.УХВАЛИЛИ: 

4.1. Перевести Челпана О.І. на бюджетну форму навчання. 

5. УХВАЛИЛИ:   

Відсоток осіб стипендіатів – відмінників, яким буде призначатися академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні – 9%. 

6.УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію прийняти до уваги. 

 

 


