
Протокол №1 
 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету 

                                                   від 30.08.2019 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Впровадження змісту Закону «Про фахову передвищу освіту» в 

освітній процес підготовки фахових молодших бакалаврів та розвиток 

педагогічного інноваційного потенціалу - основні напрямки розвитку 

сучасного коледжу. 
 

                                        Доповідає: Пахович Н.М. 
 

2. Про підсумки вступної кампанії у 2019 році та головні завдання 

профорієнтаційної роботи на 2019-2020 навчальний рік. 
 

                                                                                 Доповідає: Погорєлова Г.М.  

3. Про заходи, спрямовані на охорону праці та безпеку життєдіяльності, 

техногенної та пожежної безпеки учасників освітнього процесу. 
 

                                                                       Доповідає: Приходченко І.А.  

4. Різне 
 

По першому питанні слухали Пахович Н.М., директора коледжу, яка 

розпочала свій виступ  із привітання педагогічного колективу із новим 

навчальним роком та окреслила основні напрямки роботи колективу 

упродовж навчального року. 

 Нова Верховна Рада приступила до роботи, ми маємо новий склад 

уряду. Хотілося би, зазначила доповідаюча, щоб надбання у освітній галузі 

були баченими та врахованими. 

 14 серпня 2019 року, продовжувала доповідаюча, відбулася нарада, де 

велася відкрита дискусія щодо завдань для нового уряду в освітній галузі. 

Розглядалися питання бачення фахової освіти, здачі ЗНО студентами 

коледжів та питання фундаментальної підготовки студентів у світлі нових 

освітніх програм, де передбачено протягом двох перших років навчання 

вивчення загальноосвітніх дисциплін у обсязі шкільної програми. 

  Далі доповідаюча оприлюднила витяг із Закону про фахову передвищу 

освіту, зокрема загальні положення, ,,Законодавство України про фахову 

передвищу освіту” . ,,Право на фахову передвищу освіту” , що включає право 

здобувати фахову передвищу освіту упродовж всього життя. Стаття 4 Закону 

передбачає право громадянам України безоплатно здобувати  Фахову 

передвищу освіту, держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, 

посібниками як здобувачів так і педагогічних працівників. Стаття 5 держава 

сприяє розвитку  закладів фахової передвищої  освіти, як центрів здобуття 



повних та часткових кваліфікацій у сферах фахової передвищої та 

професійної освіти. 

 Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню 

Національної рамки кваліфікації. Пахович Н.М. детально зачитана 

інформація щодо бази для підготовки фахових молодших бакалаврів, обсягів 

освітньо-професійної програми на базі профільної середньої освіти, базової 

середньої освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. 

 Велике значення приділяється забезпеченню якості фахової передвищої 

освіти. 

 Що стосується ліцензуванню освітньої діяльності, то окрім загальної 

інформації щодо процедури одержання ліцензії доповідаюча зупинилася на 

пункті розширення впровадження освітньої діяльності  у сфері фахової 

передвищої діяльності. Переоформлення ліценції на провадження освітньої 

діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування. Нашим 

першочерговим завданням, сказала Пахович Н.М., є проходження  

акредитації зі спеціальності ,,Автомобільний транспорт” у 2020 році. 

Рішення про акредитацію приймається строком на 10 років.  

 Далі доповідаюча зупинилася на питанні ЗНО та єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту, та запропонувала питання атестації, підвищення 

кваліфікації та сертифікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників винести на обговорення на методичному об’єднанні.  

 На розділі ,,Прикінцеві та перехідні положення” Пахович Н.М. 

акцентувала особливу увагу, а саме, що Закон набуває чинності через місяць 

з дня його опублікування, тобто з 06.08.2019 року,   ліцензії на підготовку з 

ОКР молодший спеціаліст є чинними і діють до завершення навчання осіб, 

що вступили до 31 грудня 2019 року, сертифікати про акредитацію за ОКР 

молодший спеціаліст продовжуються без необхідності їх переоформлення у 

разі завершення терміну їх дій, ліцензії на підготовку здобувачів вищої 

освіти за ОКР молодший спеціаліст дають право на оформлення ліцензій за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра без 

проходження ліцензування. 
 

Виступили:  1.  Коломієць В.М., заступник директора з господарських 

питань, інформував присутніх про стан у  студентському 

гуртожитку, піднімав питання майбутнього студентської їдальні 

та підготовки до наступного опалювального сезону. Також 

актуальним залишається питання святкування 100-річчя 

навчального закладу. 
 

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

сказала, що наступний рік нелегкий, адже нас чекає акредитація 

механіків, також ми стикнулись із недосконалістю нинішніх 

навчальних планів для І – ІІ  курсів, у нас є ряд питань стосовно 

проходження ЗНО, також є зміни у процедурі переведення 

студентів з контрактної форми навчання на державну, це має 

погоджуватися з МОН. 



По другому питанні  слухали Погорєлову Г.М., заступника директора з  

навчальної роботи, яка побудувала свою доповідь на базі інформації про 

минулу вступну кампанію та аналізі новітніх тенденцій у сучасному 

освітньому процесі (доповідь додається). 
 

Рішення (додається). 

 

По третьому питанні  слухали Приходченко І.А., інженера з техніки 

безпеки, з інформацією про заходи охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, техногенної та пожежної безпеки у коледжі (доповідь 

додається). 

 

Виступили: 1. Долинюк Г.В., викладач, сказала, що  необхідно 

загострювати увагу наших працівників на випадках 

отримання травм через особисту необережність. 

2. Пахович Н.М., директор коледжу, сказала, що 

обов’язок всіх нас, педагогічного колективу, 

обслуговуючого персоналу, постійно проводити бесіди, 

розмови зі студентами щодо профілактики та 

запобігання нещасним випадкам, максимально їх 

інформувати. 
 

Рішення   (додається). 

 

По четвертому питанні слухали Погорєлову Г.М., заступника 

директора з навчальної роботи, яка інформувала присутніх про організацію 

навчального процесу, зачитала прізвища кураторів академічних груп, 

завідувачів лабораторіями та кабінетами, проаналізувала стан кабінетів та 

лабораторій, вказала недоліки. Також доповідаюча повідомила, що 

підготовлені плани роботи циклових комісій, методичної ради, кабінетів, 

лабораторій, гуртків. 

Слухали з інформацією Вакулік С.М., завідуючу технологічним 

відділенням, про поновлення на навчання на ІІ курс студентів, що не здали 

ЗНО.  
 

Рішення: 1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Затвердити плани роботи методичної ради коледжу, циклових 

комісій: 

- загальноосвітніх дисциплін; 

- соціальних дисциплін; 

- агрономічних дисциплін; 

- зоотехнічних дисциплін; 

- технічних дисциплін. 

 3. Поновити на навчання на ІІ курс студентів: 

1. Пономаренко Я. 

2. Власюк В. 



3. Чупилка Р. 

4. Мовчан Д. 

5. Перетятько В. 

6. Петриченко Л. 

4. Надати можливість здачі  ЗНО у формі ДПА у межах навчального закладу 

студенту Литвиненку А. 

      До 10.09.2019 року. 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради:  ________________ Н.М.Пахович 

Секретар:                             ________________ В.Г. Шлапацька 

 

 


