
Протокол № 1 
засідання Ради з виховної, спортивно-масової роботи та  

студентських справ 
 

17 грудня 2021 року 
Науково-методичний центр ВФПО 

 
Присутні члени Президії Ради: Шарата Н.Г. – проректора з 
науково-педагогічної та виховної роботи, Голова Ради, Коваленко 
О. А.– проректор Одеського ДАУ, заступник Голови Ради, Власюк 
С. А., заступник декана з виховної роботи факультету економіки та 
підприємництва УНУС, Зінченко С.В., начальник відділу з 
організації виховної роботи зі студентами СНАУ,  
Члени Ради:37 осіб (список додається). 

 
Порядок денний 

 
 

1. . Привітання учасників зібрання. 
2.  ЗВІТ про роботу у 2021 році: Заходи для педагогічних працівників 

ЗФПО. 
3.  Внесення змін до складу Ради 
4. Обговорення та погодження пропозицій щодо плану роботи на 2022 рік. 
5. Підготовка методичних посібників з виховної роботи тощо. 
6. Різне. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Головою Ради обрано Єрохіну Надію Миколаївну, заступник директора з 

виховної роботи Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного 
аграрного університету,  

До складу Президії ввійшли – Мартинчук Іван Володимирович, проректор 
з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку 
Житомирського національного агроекологічного університету; 

Шарату Наталію Григорівну – проректора з навчально-педагогічної та 
виховної роботи і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного 
університету. 

Коваленко Олена Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної, виховної 
та навчально-методичної роботи Одеського державного аграрного університету; 

Сарап Галина Степанівна, заступник директора з виховної роботи 
Борщівського агротехнічного коледжу; 



Грицаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора університету з 
організаційних питань, виховної роботи та студентських справ Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Василішин Станіслав Ігорович, проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

Дукач Наталія Ігорівна, заступник директора з гуманітарної освіти і 
виховання Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної 
ради, голова методичного об’єднання заступників директора з гуманітарної освіти і 
виховання закладів ФПО Житомирської області; 

Дворнік Ірина Леонідівна, Заступниця директора з навчально-виховної 
роботи Відокремленого структурного підрозділу «Сєвєродонецький політехнічний 
фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля»; 

Глевич Тетяна Валеріївна, заступник директора з виховної роботи 
Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж»; 

Гецко Наталія Дмитрівна, заступник директора з виховної роботи 
Берегівський медичний фаховий коледж. 

2. Схвалено звіт про роботу Ради у 2021 році і визнати задовільним. 

3. Засідання Ради у 2022 році проводити раз у два місяці з актуальних 
питань виховної роботи. 

4. Схвалено проект плану роботи Ради на 2022 рік (із змінами і 
доповненнями). Зауваження та пропозиції надіслати до 30.12.2021 на 
електронку або у вайбер-групу на електронну адресу: irina_lepeha@ukr.net   

5. Підготувати до друку методичні посібники збірник з досвіду роботи по 
екологічному вихованню, збірник з досвіду роботи по національно-патріотичному 
вихованню, збірник для бібліотекарів, «Психологічний бюлетень №3». 

 

 

 

 

 
 

Голова Ради    Н.М. Єрохіна 
 
Секретар    Г.С. Сарап 
 
 

http://www.knau.kharkov.ua/vasulshun-s-i.html
mailto:irina_lepeha@ukr.net/
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