
 

 

Засідання педагогічної  ради 
        31 серпня 2020 року   в актовій залі коледжу  відбулося традиційне серпневе засідання  присвячене початку нового 

2020-2021 навчального року. 

    З  вітальним словом   виступила  директор  коледжу Івасик Мирослава Володимирівна, вона  привітала 

викладацький склад з початком навчального року,   а також  передала  вітання,   які надійшли на адресу коледжу від 

ректора Подільського державного аграрно-технічного університету Володимира Васильовича Іванишина та директора 

державної установи «Навчально-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти  Тетяни Дем’янівни Іщенко. 

  В урочистій обстановці   директором було передано вітальну адресу та 2 екземпляри ювілейного видання книги 

«Працею звеличені» завідувачу бібліотеки  Мельниченко Галині Василівні,    отримані коледжем в подарунок від    

ректора Подільського державного аграрно-технічного університету. 

   За підсумками  освітньої діяльності у 2019-2020 навчальному році  викладачам коледжу  Альльонову О.М.,                                

Мельниченку О.І.,Хрустінському В.Б., Козаку В.П.,  методисту вищої категорії  Шинкаренко В.В.,  вручено грамоти  

Ради директорів закладів І-ІІ рівнів акредитації  Хмельницької області.  

 За   високий професіоналізм,  значний особистий  внесок  в розвиток  навчального закладу,   виконання значного 

обсягу  організаційної, профорієнтаційної  роботи дирекцією коледжу було відзначено та  оголошено подяки 

педагогічним працівникам коледжу:  завідувачу транспортно-енергетичного відділення Костюченко І.І., завідувачу 

агроінженерним відділенням  Гавловському  О.К.,  головам циклових комісій Мельник Ю.В., Грохольському М.О.,  

завідувачу навчально-методичного  кабінету Мефодовській В.І.,  культорганізатору Ломачинській О.В., адміністратору 

ЄДЕБО   Петришеній О.В., викладачам Кримчаку В.В., Вербіцькій Ю.М., медичній сестрі Скоробагатій Л.І.  

   Директор коледжу ознайомила присутніх з організаційними заходами та особливостями роботи коледжу на початок  

навчального року,   пов’язаними з виконанням постанов КМУ, МОН та МОЗ України,   щодо дотримання умов 

адаптивного карантину, окреслила основні завдання та перспективи  роботи на 2020 – 2021 н.р., зокрема  з планом 

заходів по відзначенню 90 -річчя заснування  навчального закладу. 



 

 

   Про результати прийому 2020 року доповів відповідальний секретар приймальної комісії  Хрустінський Віталій 

Борисович, детально  подав інформацію по прийому вступників у 2020 році  по всіх спеціальностях, подякував за 

проведену колективом результативну профорієнтаційну роботу, яка забезпечила виконання державного замовлення. 

       Заступник директора з навчальної роботи Олійник Леся Вікторівна  винесла на розгляд педагогічної ради  

нормативно-правову документацію, ознайомила з вимогами   до  навчально-методичного забезпечення  спеціальностей. 

   Інженер з охорони праці Шахрей С.Ю.,  ознайомив   педагогічних працівників  з правилами охорони  праці та техніки 

безпеки під час роботи, та наголосив на неухильному виконанні  всіх нормативних вимог. 

    На безумовному дотриманні усіх вимог карантину – дотримання соціальної дистанції, носіння масок і використання 

антисептиків для рук   говорила   начальник штабу цивільної оборони Вербіцька Ю.М.  

     Підводячи підсумки педагогічної ради,  директор доповіла про готовність матеріально-технічної бази до нового 

навчального року, надала інформацію про кількість випускників  коледжу, які виявили бажання стати студентами  

Подільського державного аграрно-технічного університету, наголосила на необхідності  активізації роботи щодо 

розширення співпраці з кафедрами  університету, бізнесом, базами  для проходження практик. 

    На завершення директор коледжу   побажала всім міцного здоров’я, оптимізму та успіхів на освітянській ниві. 

 



 

  



 

    


