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Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  
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Порядок денний 

1. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників – потреба 

сучасного суспільства. 

                                                                     Доповідач: Дідковська Т.А. 

2. Про основні напрямки роботи кураторів та студентського самоврядування 

щодо  поліпшення відвідування занять з студентами  і зменшення пропусків 

занять без поважних причин. 

                                                                       Доповідачі:  Почтар Н.І. 

                                                                                             Солов’ян В. 

3. сучасні вимоги до написання та захисту курсових робіт,  звітів з 

проходження практики, дипломних проектів. 

                                                                         Доповідачі: Макаренко Ю.М. 

                                                                                              Вощан  В.Г. 

По  першому питанню слухали Дідковську Т.А., зав. методичним кабінетом, 

яка сказала, що реформування освіти України є частиною процесів оновлення 

освітніх систем. У Державному стандарті базової та повної середньої освіти 

підкреслено, що зміст базової  та повної загальної освіти створює передумови 

для індивідуалізації навчання, запровадження особистісно орієнтовних 

педагогічних технологій. Стає очевидним, що досягнення сучасної освіти 

пов’язане з особистісним потенціалом викладача, його професійною 

компетентністю. Сучасний викладач має мислити гнучко, нестандартно, уміти 

адаптуватися до швидких змін та умов життя. 

Змінюються орієнтири освіти, змінюється і викладач, цілі та завдання його 

освітньої діяльності.  Перед викладачем поставлене важливе завдання -  

здійснювати розвиток гармонійної особистості, зазначила доповідаюча. Що в 

себе  включає компетентність – це комунікативність, освіченість, мудрість, 

прагматичність, емоційність.. 

Педагогічна компетентність викладача – це єдність його теоретичної та 

практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. 

Далі Дідковська Т.А. зупинилась на характеристиці кваліфікаційних 

категорій педагогічних працівників, та педагогічних званнях, які присвоюються 

за результатами  атестації.  Це кваліфікаційні категорії: спеціаліст, спеціаліст 

другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст  вищої категорії, та 

педагогічні звання: старший викладач, викладач – методист. 

На даний час у нашому навчальному закладі працюють 13 спеціалістів, 6 

викладачів другої категорії, 14 спеціалістів першої категорії, 20 спеціалістів 

вищої категорії. Цього року атестуються на присвоєння спеціаліст 2-ї категорії 

4 викладача: Микитенко М.В., Воронович Ю.А., Вощан Н.О., Коломієць В.М., 

на підтвердження спеціаліст 1-ої категорії – 3 викладача: Пилипенко Н.П., 



Педченко Т.М., Титорчук Л. В.; на підтвердження спеціаліст вищої категорії 2 

викладачі: Турченко Г.М., Колісник О.І. Також пропонується підтримати 

клопотання до членів атестаційної комісії про присвоєння Турченко Г.М. 

звання старший викладач та Колісник О.І. викладач-методист. 

Виступили: 

1. Колісник О.І., викладач економічних дисциплін; всім навчальним 

закладам, в тому числі і нашому пропонується брати участь у науково- 

практичних конференціях, де ми можемо бути баченими і це буде 

великим плюсом для нашого педагогічного колективу. 

2. Погорєлова Г.М., заступник директора з  навчальної роботи,  ми маємо 

тримати нашу внутрішню марку технікуму на висоті, постійно 

рухатись та вдосконалюватись у методах навчання та виховання, адже 

викладач цікавий, коли він сучасний, іде в ногу із життям. Ми маємо 

на даний час діючий проектор і дві лекційні обладнанні аудиторії, які 

необхідно сповна використовувати. У планах хочемо придбати ще 

один проектор. 

3. Савіцька Л.Л. викладач зоотехнічних дисциплін; я, як молодий 

викладач намагаюся завжди при викладанні застосовувати цікаві 

методи та прийоми викладання, також переймаю досвід у досвідчених 

колег. 

Рішення: 

1. Постійно працювати над підвищенням свого фахового рівня 

                     Постійно                                                 Викладачі 

2. Здійснювати роботу у підбору та узагальнення педагогічного досвіду 

викладачів вищої категорії, старших викладачів - методистів.  

                     Постійно                                                 Викладачі 

3. Подати подання до членів атестаційної комісії з клопотанням про 

присвоєння звання старший викладач Турченко Г.М., викладач – 

методист Колісник О.І. 

По другому питанні слухали Почтар Н.І., заступника директора з 

виховної роботи, яка сказала, що освітня установа є головним соціальним 

інститутом, що забезпечує виховний процес.  Особливого значення набуває 

оновлення змісту і організаційних форм виховної роботи у ВНЗ, 

вдосконалення форм і методів роботи куратора. Кураторство – одна з форм 

роботи зі студентами. Важливими складовими і іміджу куратора є 

професіоналізм, компетентність, гуманітарна  освіченість психотехнологія, 

носій еталонного спілкування. 

Виховному процесу  в умовах Маслівського АТ притаманний зв'язок  із 

життям, сучасним рівнем соціокультурного розвитку. В більшості випадків 

виховну роботу з академічною групою студентів проводить куратор. Він 

організовує певну систему відношення створюючи умови для 

індивідуального самовираження кожного студента і розвитку кожної 

особистості. Потрібно опиратися на постулат, що виховання не є 

всесильним, але можливості його величезні. У завдання куратора повною 



мірою використати ці можливості, опираючись на всебічне знання студента, 

його здібності, якості, зазначила Почтар Н.І. 

Куратор – це непросто викладач, який відповідає  за організацію та 

проведення відповідних виховних заходів, а є творцем колективу групи, 

який задає напрям його діяльності. Куратор бере на себе місію  старшого 

колеги в оволодінні  студентом позитивними  соціальними ролями. 

Важливою умовою оптимізації виховного процесу у вищій школі є 

студентське самоврядування, яке можна охарактеризувати як діючий 

механізм розвитку даної особливості, проявів її індивідуальності, 

продовжувала доповідаюча. Далі Почтар Н.І. зупинилася на проблемі 

пов’язаній  із відвідуванням занять студентами. Це є досить серйозна 

проблема і потребує детального дослідження та виявлення факторів, які 

можуть впливати на рівень відвідування,з цією метою було використане 

анкетування студентів.7-ми академічних груп. В анкеті були питання, 

пов’язані  із причинами невідвідування занять, встановлення зв’язку між  

пропусками занять та рівнем викладання та інші питання, які були 

оприлюдненні присутнім, а також результати анкетування. Аналізуючи 

наведену інформацію можна виявити,  що основними чинниками низького 

рівня відвідування є наявність непотрібних, на думку студентів дисциплін; 

низький рівень викладання; неоптимальний розклад. Чим же, яким 

способом, можна досягнути підвищення рівня відвідуваності занять? 

Найоптимальнішою відповіддю є  метод зацікавлення лектором-викладачем 

студентів. Це можна зробити шляхом цікавого подання матеріалу, 

поєднання подачі матеріалу з випадками із життя, застосовуючи 

мультимедійні технології,  влаштовуючи ігрові методи тощо. 

Слухали співдоповідача Солов’яна Владислава, голову студентської ради 

технікуму, який ознайомив присутніх із шляхами впливу студентської ради 

на відвідування занять та покращення успішності студентів. А саме, 

здійснення систематичних рейдів у гуртожитку в ранковий та  післяобідній 

час, заслуховування на засіданнях студентської ради студентів із великою 

кількістю пропущених занять,  подання інформації  про успішність та 

відвідування у газету технікуму. Метод є дієвим, але потребує системності 

та регулярності. 

Виступили: 

1. Пахович Н.М., директор навчального закладу, питання 

відвідуваності занять це є основне питання, адже наше головне 

завдання як педагогів навчити студента, надати йому необхідний 

багаж знань. Це неможливо, якщо студента на заняттях немає. 

Безумовно, причин пропусків є кілька і, як бачимо з анкетування, 

діти хочуть навчатися у своїй переважній більшості. І важливою 

ланкою у процесі поліпшення відвідуваності я вбачаю у 

діяльності студентського активу, як найближчого до студента 

середовища. 

2. Коломієць В.М., заступник директора  з виробничих питань, я 

вважаю, що рейтинг групи в успішності та  відвідуванні 



залежить насамперед від куратора,його так би мовити рейтингу. 

Також, як було сказано у доповіді, великий вплив на 

відвідування є особистість викладача, його, стиль викладання. 

3. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, 

відстежуючи ситуацію з відвідуванням занять, необхідно 

звернути увагу на систематичні пропуски та вияснення причин 

відсутності, так як  останнім часом спостерігається тенденція 

збільшення та поширення інтернет-ігр, небезпечних для здоров’я 

та життя підлітків. Тому потрібно тримати ситуацію на контролі. 

4. Нікітенко Н.М. викладач зоотехнічних дисциплін, те що 

студентська рада приймає участь у вирішенні питань щодо 

зменшення кількості пропусків, це дуже добре, при цьому 

студентський актив має подавати власний  позитивний приклад і 

бути активнішим у питанні допомоги у роботі куратора щодо 

покращення стану  відвідування. 

5. Почтар Н.І., заступника директора з виховної роботи, що 

систематичне розглядання прогульників занять на засіданнях 

студентської ради все таки дає певні результати, тут необхідно, 

щоб тіснішою була співпраця, «куратори груп – студентська 

рада» 

Рішення: 

1. Педагогічному колективу спрямовувати діяльність студентського 

самоврядування на вдосконалення навчального  процесу, виховної 

роботи, активізацію їх творчого потенціалу. 

                        Постійно                        Педагогічний колектив 

2. З метою до оточення активної роботи колективу студентського 

самоврядування, розмістити фото студентів, які приймають участь 

у громадському житті, відмінно навчаються, мають зразкову 

поведінку, на стенді  «Гордість технікуму». 

                                                               Заступник директора з                        

                                                               виховної роботи, куратори    груп               

3. Для підтримання всебічного розвитку молоді, впровадження 

здорового способу життя, створити необхідні умови в позаурочний 

час для занять настільним тенісом у гуртожитку, поповнити 

знаряддя у тренажерному залі. 

                                                                                   Дирекція, вихователі, викладачі  

                                                                                   фізичного виховання                                                                   

4. З метою формування високої правової культури і координації 

правоохоронної роботи, педколективу, студентській раді утворити 

раду з виховної роботи з профілактики правопорушень. Ухвали 

ради висвітлювати у газеті технікуму, розміщувати на 

інформаційному стенді , на сайті виховної роботи. 

                                                                Заступник  з виховної роботи,  

                                                                 студентська рада 



5. Педагогічному колективу, студентській раді дати правову оцінку 

негативним явищам, які виникають в гуртожитку технікуму, 

організовувати і проводити  зустрічі  студентської молоді з лікарем 

– наркологом. 

                                                                      Заступник директора з                        

                                                                                           виховної роботи 

 

6. Розробити заходи , що спрямовані на покращення стану 

відвідування навчальних занять запобіганню запізнень. 

                                                                     Заступник директора з                        

                                                                                          виховної роботи, куратори,  

                                                                                           вихователі гуртожитку 

7. Студентській раді розглянути на своїх засіданнях випадки 

пропусків занять без поважних причин, приймати відповідні 

рішення, які розміщувати на інформаційному стенді. 

                    Постійно                                    Студентська рада 

8. При визначенні рейтингової оцінки студента на призначення 

стипендії, враховувати пропуски занять без поважних причин та 

участь студента у громадсько  –корисній роботі 

                     Постійно                                    Адміністрація 

По третьому питанні слухали Макаренко Ю.М., голову циклової 

комісії економічних дисциплін, яка сказала, що на сьогоднішній день дещо 

змінилися вимоги  щодо оформлення курсових робіт, а саме оформлення 

титульної сторінки та подання змісту курсових робіт. Далі  доповідаюча 

ознайомила присутніх із загальними вимогами щодо оформлення матеріалу 

курсових робіт, а саме структуру і обсяг роботи, вимоги до оформлення 

курсової роботи : нумерація сторінок, позначення таблиць, ілюстрацій, 

додатків, правила цитування та посилання на використанні джерела; мова та 

стиль роботи. Розглянуто типові помилки при написанні курсової роботи, а 

також вимоги до процедури захисту курсових робіт. Обов’язковими при 

захисті є питання  актуальності теми дослідження, мета роботи, основна 

частина роботи, висновки. Обов’язковою  умовою при захисті є презентація, 

яка наочно допомагає представити результати курсової роботи. Основними 

підготовчими етапами презентації є планування кількості слайдів, вибір 

необхідних матеріалів, технічне втілення та демонстрація. Доповідаючою 

була акцентована увага на основних правилах оформлення презентації : фон, 

нумерація слайдів, оптимальні шрифти, анімація, таблиці та ілюстрації, 

скорочення, висновки. 

Далі Макаренко Ю.М. наочно продемонструвала зразок заяви для 

затвердження теми, курсової роботи, рецензії керівника,структуру змісту 

курсової роботи, зразок оформлення титульної сторінки, зворотної сторінки 

титульного листка, індивідуальні завдання для виконання курсової роботи, а 

також мовні інструкції, які використовуються у наукових працях для 

виконання функції засобів зв’язку  між реченнями, вимоги щодо 

оформлення списку джерел. 



В завершення свого виступу доповідаюча дала кілька порад, які 

допоможуть добре підготувати текст виступу такі як : виділення у кожному 

реченні ключових слів, при друкуванні доповіді залишати великі береги, 

щоб записувати свої міркування при потребі, записувати всі цифри словами, 

не переобтяжувати текст складнопідрядними реченнями та ін. 

Слухали з інформацією Долинюк Г.В., викладача економічних 

дисциплін, яка ознайомила присутніх із сучасними вимогами до написання 

щоденників-звітів з переддипломної практики на прикладі спеціальності 

«Фінанси і кредит». 

Тривалість практики визначена навчальним закладом планом даної 

спеціальності. З практичного навчання навчальним закладом складається 

документація:робоча програма проведення практики, договір з установами, 

індивідуальні завдання студентам; направлення, щоденники-звіти, пам’ятки. 

Під час проходження переддипломної практики студенти закріплюють 

набуті знання, уміння, набувають практичного досвіду безпосередньо на 

виробництві. 

У навчальному закладі студентам проводився вступний інструктаж, 

видається щоденник проходження практики, пояснюється завдання, вимоги 

до оформлення звіту, надаються рекомендації з використання методичних 

вказівок. 

Далі Долинюк Г.В. ознайомила із обов’язками  керівника практики від 

навчального закладу та від організації (бази практики). У період 

проходження практики  керівник надає студенту допомогу у вигляді 

консультацій. 

Щоденник-звіт має містити титульну сторінку, тестову частину та 

додатки. По закінчені проходження практики проводиться захист, при якому 

складається протокол з підписами комісії. Звіт-щоденник має містити 

характеристику студенту та рецензію викладача з попередньою оцінкою. 

Загальна оцінка виставляється при захисті звіту-щоденника, завершила 

доповідь Долинюк Г.В. 

Слухали і співдоповіддю  Вощана В.Г., викладача технічних 

дисциплін, який сказав що на спеціальності «Ремонт та обслуговування 

автомобілів і двигунів» студенти проходять  переддипломну практику та 

працюють над дипломним проектом. Це є специфіка даної технічної, 

інженерної спеціальності. Дипломний проект містить дві частини: графічні 

рисунки (креслення)  та пояснювальну записку. Проект повинен бути 

виконаним на рівні вимог сучасної науки, техніки та передового досвіду, 

розроблятись за даними реального автотранспортного, авто обслуговуючого 

чи авторемонтного  підприємства і містити розв’язування актуальних 

практичних завдань щодо покращення умов експлуатації та ремонту 

рухомого складу, впровадження прогресивних форм і методів проведення 

обслуговування техніки. Дипломний проект  повинен виконуватись 

студентом відповідно до діючих стандартів та нормативних документів, з 

використанням рекомендованої літератури та діючих типових проектів, 

каталогів, монтажних креслень. 



Особливістю оформлення розрахунково-пояснювальної записки є 

обов’язкова  рамка на кожному аркуші. Обсяг пояснювальної записки 50-70 

сторінок комп’ютерного друку, графічної частини 4 аркуші технічних 

креслень. 

Далі Вощан В.Г. зупинився на процедурі захисту дипломного проекту, 

яка включає доповідь студента про зміст роботи, запитання до автора; 

оголошення відгуку  наукового керівника, відповіді студента на запитання 

членів комісії, заключне слово студента, рішення комісії про оцінку роботи. 

Час доповіді студента 6-8 хвилин. Для кращого сприйняття присутніми 

бажано намалювати на великих аркушах паперу власні таблиці, діаграми, 

графіки. 

Виступили: 

1. Пахович Н.М., директор навчального закладу, ми прослухали 

змістовну , важливу інформацію з останніми вимогами щодо 

написання , оформлення та захисту курсових робіт, звітів-

щоденників, дипломних проектів. Дуже позитивним моментом 

є те,що ми вже тривалий час практикуємо відкритий захист 

робіт. Це навчає студентів вмінням тримати себе перед 

аудиторією, висловлювати свої бачення, висновки, оперувати 

інформацію. 

                     Рішення: 

1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог змісту обсягу та 

оформлення курсових робіт та дипломних проектів 

                 Постійно                                     Керівники, голови циклових  

                                                                      комісій, заступник директора з  

                                                                      навчальної роботи 

2. Своєчасно роз приділяти тематику та видавати завдання на курсові 

роботи та дипломні проекти 

                  Згідно графіка                            Керівники викладачі 

3. Забезпечити студентів належною інформацією по методиці 

виконання курсових робіт та дипломних проектів. Розмістити 

методичні рекомендації у електронному та друкованому варіанті в 

читальному залі бібліотеки. 

                                                                        Керівники викладачі 

   

4. Здійснювати постійний контроль та надавати консультації щодо 

виконання курсових та дипломних проектів 

                    Протягом семестру                   Керівники, голови циклових                           

                                                                        Комісій 

5. Забезпечити своєчасну  здачу на перевірку до заданого терміну 

курсових робіт та дипломних проектів 

                     Згідно графіка                           Керівники викладачі 

6. Здійснювати своєчасне рецензування курсових робіт, дипломних 

проектів, звітів з переддипломної практики до терміну захисту 

                                                                         Викладачі - керівники 



7. Дотримуватись вимог процедури захисту курсових, дипломних 

проектів, звітів 

                                                                     Члени комісії 

8. Здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю оформлення  

документації (журнали, відомості, акти) після захисту звітів, 

курсових та дипломних проектів 

                                                                      Зав.відділенями, заступник  

                                                                      директора з навчальної роботи 

 

9. Забезпечити своєчасну здачу матеріалів у архів на зберігання 

                                                                       Викладачі керівники 

 

10. Забезпечити сучасною  літературою необхідною для виконання 

курсових, дипломних проектів 

                                                                       Адміністрація, бібліотека 

 

11. Для якісного виконання графічної частини курсових та дипломних 

проектів закупити креслярські дошки та створити програмне 

забезпечення 

                                                                        Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

        Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

        Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 


