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Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету ” від 30 серпня 2021 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Проект стратегії розвитку ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» 

                                                                      Доповідає:    Пахович Н.М. 

 

2. Моніторинг освітнього процесу – запорука підвищення якості освіти 

згідно до вимог сучасності. 

Доповідає:    Погорєлова Г.М. 

 

3. Затвердження організаційно-методичної документації на 2021-2022 н.р. 

                                                                   Доповідає:    Погорєлова Г.М. 

 
 

4. Різне. 

 

1.  По першому питанню слухали Пахович Н.М., директора коледжу, 

яка розпочала свій виступ із привітання педагогічного колективу з 

початком нового навчального року, подяки за проведену велику 

профорієнтаційну роботу. Далі доповідаюча представила нових членів 

педагогічного колективу та нагородила відзнаками та подяками 

викладачів: Почтар Н.І., Гирич Л.В., Кошинську С.С., Моргун О.Г. 

 Далі Пахович Н.М. ознайомила присутніх із стратегічними завданнями 

педагогічного колективу на наступний навчальний рік  та планами на 

майбутні п’ять років, зазначивши при цьому, що в основу діяльності 

покладається стабільність, поглиблення позитивного результату, 

поліпшення морально-соціального клімату у колективі навчального 

закладу за умов відповідальності та прозорості дій. 

 У своєму виступі Пахович Н.М. детально зупинилася на розділах: 

принципи управління та кадрова політика начального закладу, організація 

профорієнтаційної роботи як запорука успішної освітньої діяльності  та 

майбутнього коледжу, зазначивши при цьому, що навчальний заклад 

виконує обсяги державного замовлення та наголосивши на важливості 

індивідуалізації профорієнтаційної роботи у майбутньому. Що стосується 

навчально-методичної роботи, то наш курс залишається незмінним, 



орієнтуючись на сучасні освітні стандарти та формування висококласних 

спеціалістів. Доповідаюча акцентувала увагу на продовженні дуальної 

форми у навчальному процесі, що забезпечує не лише високий рівень 

теоретичних знань майбутніх фахівців, а й необхідний багаж практичних 

навиків та умінь. При цьому навчальний заклад широко впроваджує 

принципи міжнародного співробітництва. Невід’ємним важливим етапом 

освітнього процесу є  виховна робота зі студентською молоддю. У нашому 

коледжі ефективно працює студентське самоврядування, де наша 

студентська молодь набуває важливих життєво-необхідних управлінських 

навиків та самостійності. 

 Невід’ємною частиною якісного освітнього процесу є належний 

розвиток матеріально-технічної бази коледжу, мається на увазі навчально-

дослідне господарство, фінансово-господарська діяльність. У 

майбутньому, продовжувала доповідаюча, ми плануємо покращити 

машинно-тракторний парк, придбавши малу техніку для колекційно-

дослідного поля, зерносушарку для навчально-дослідного господарства, 

автомобільні ваги та оновити зерноочисний комплекс. 

Суттєвою складовою успішної діяльності колективу, зокрема його  

господарської частини, є комфортні умови праці, соціальний захист 

працівників, зазначила доповідаюча, і в цьому плані планується 

забезпечення працівників технічної служби спецодягом. 

 

Рішення: 
 

1. Проєкт стратегії розвитку ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім. П.Х.Гаркавого БНАУ » прийняти за основу 

  30.08.2021 р.                                                      Адміністрація 

                                                                              Педагогічний колектив  

2. Сприяти виконанню основних пунктів стратегічного плану розвитку 

коледжу 

Протягом року         Адміністрація 

                                                                       Педагогічний колектив 

                                                                           

3. Проєкт стратегії розмістити на сайті навчального закладу 

До 01.09.              Пилипенко Н.П. 

 

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

навчальної роботи, яка розпочала свій виступ із ознайомлення присутніх із 

результатами аналітичних даних щорічних вступних кампаній з 2016 року, 

зазначивши, що спостерігається зниження середнього балу при складанні 

ЗНО з української мови, математики, історії України, дещо підвищений 

середній бал з іноземних мов. Не подолали пороговий рівень з української 



мови 8%, з історії України 18%, з математики понад 31%, з іноземної мови 

11%. Разом з тим порівняно з минулим роком зросла кількість учасників 

ЗНО, які набрали 200 балів 548 проти 447. 

Вступна кампанія  розпочалася з вересня 2020 року. 

У жовтні - листопаді було підписано Договори про співпрацю зі школами: 

- Миронівський академічний ліцей №1 

- Миронівський академічний ліцей №2 

- Миронівський академічний ліцей №3 

- Росавська ЗОШІ-Ш ст. 

- Степанецька ЗОШ І-Ш ст. 

- Карапишівська ЗОШ І-Ш ст. 

За період вступної кампанії було здійснено 12 виїздів у Миронівський, 

Богуславський та Канівський райони, зазначила Погорєлова Г.М. Також  

на Протязі року постійно відбувалася реклама коледжу на радіостанції 

Богуслав FM, в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм, та розміщувалася 

реклама на інформаційному порталі Абітурієнт інфо. 

Була створена інформаційна сторінка у Фейсбук з регулярним розміщенням 

актуальних новин та рекламою, яка охоплювала понад 10 000 читачів мережі 

( за участі інших інформаційних пабліків) 

В період послаблення карантину в коледжі було проведено День відкритих 

дверей. 

До Приймальної комісії  за навчальний рік 2020/2021 року надійшло 

167 заяв.  

Для  порівняння,  у 2020 році надійшло близько 300 заяв, проте у 2021 

році заяви мали більший результат . Далі доповідаюча представила дані 

порівняльної таблиці набору останніх трьох років за спеціальностями на базі 

базової середньої освіти та повної середньої освіти. Цього року на базі 

базової середньої освіти ми маємо 118 абітурієнтів, на базі повної середньої 

освіти 28 абітурієнтів, на базі професійно-технічної освіти 39 осіб, за 

попередніми даними на заочну форму маємо 26 осіб, таким чином загальний 

контингент складає 211 вступників. 

Аналізуючи роботу циклових комісій маємо такі результати, зазначила 

доповідаюча: циклова комісія загально-освтніх дисциплін – 28 абітурієнтів 

на основі базової середньої освіти, соціальних дисциплін – 23 абітурієнта, 

агрономічних дисциплін – 17, економічних дисциплін – 13, технічних 

дисциплін – 11, зоотехнічних – 10. 
 

Провівши аналіз поданих заяв вступників по регіонах маємо наступні 

результати:  Миронівський – 70, Канівський – 14,  Корсунь – Шевченківський 

– 6, Кагарлицький – 2, Рокитнянський р-н – 3, інші регіони – 22. 

   

Підсумовуючи свій виступ, Погорєлова Г.М., вказала переваги та 

недоліки вступної кампанії 2021 

Переваги Вступу 2021: 

- Можливість приймати вступників, з попередньо отриманою 

освітою 



- Вступ на базі ПЗСО по внутрішнім вступним іспитам або 50/50 з 

сертифікатами ЗНО. 

- Вступ на базі кваліфікованого робітника за іншою спеціальністю. 

- Можливість приймати документи поштою або через електронну 

пошту. 

Довготривалий прийом документів для вступників на базі 9- го класу та     

на заочну форму 

Недоліки вступної кампанії: 

- Не досконале та не відрегульоване впровадження освітнього рівня 

фаховий молодший бакалавр. 

- У зв’язку з пандемією, стало не можливо проводити 

профорієнтаційну роботу в повному обсязі (в школах, на ярмарках 

професій, підприємствах тощо) 

    Формат вступу 11 класу - екзамени-подача документів. 

 

                Виступили: 

 

 1. Пахович Н.М., директор коледжу, наш фундамент, наша основна 

база нашої загальної освітньої діяльності звичайно є абітурієнти на базі 9 

класів, тобто базової середньої освіти, ми завжди орієнтувалися на саме 

цей контингент, і , звичайно, наші перспективи пов’язані саме з цими 

абітурієнтами. Тому майбутнє коледжу  пов’язане з діяльністю, яка в 

майбутньому буде приваблювати наших потенційних майбутніх 

абітурієнтів. 

 

Рішення:  
 

1. Врахувавши недоліки в проведенні  профорієнтаційної роботи, 

спланувати та винести на розгляд педагогічної ради План 

профорієнтаційної роботи  на 2021-2022 н.р. 

                До 01 11. 2021                                            Вербіцька А.В. 

 

2. За результатами профорієнтаційної роботи преміювати викладачів: 

Дідковську Т.А., Мартиненко І.О., Турченко Г.М, Паховича І.Л., 

Моргун О.Г., Тихонюка С.В., та членів приймальної комісії: Вербіцьку 

А.В., Сільченко С.А., Тихонюк Л.М.,Темірову Н.Г., Глєбову О.О. 

 

3. Провести засідання Педагогічної ради для обговорення та 

затвердження плану профорієнтаційної роботи . 
 

               Жовтень                                                      Адміністрація 
 

4.  Продовжити активну рекламу в соц. мережах. 
 

                Протягом року                                      Адміністрація,                 



                                                                                         відповідальний  секретар 

                                                                                         Приймальної комісії 
 

5. Укласти договори про співпрацю із школами Канівського р-ну. 
 

             Вересень                                                             Адміністрація 

 

6. Попередньо налагодити співпрацю із класними керівниками 9-их та 11-

их класів, для отримання інформації вступниками заздалегідь. 
 

             Вересень-жовтень                                             Адміністрація,                

                                                                                          відповідальний секретар 

                                                                                          Приймальної комісії 
 

7. Розпочати профорієнтаційну роботу з вересня 
 

  Вересень                                                              Відповідальний секретар 

                                                                             Приймальної комісії 
 

8. Розробити план та створити можливості проведення он-лайн Днів 

відкритих дверей за участю студентів та викладачів спеціалістів. 
 

             Вересень                                                             Методисти, 

                                                                                відповідальний секретар 

                                                                              Приймальної комісії, 

                                                                                    голови ц/к  

9. Посилити профорієнтаційну роботу в Канівському, Рокитнянському, 

Кагарлицькому р-нах. 

               Протягом року                                                 Відповідальний секретар 

                                                                             Приймальної комісії 

 

 

  По третьому питанню слухали Погорєлову Г.М.,  заступника 

директора з навчальної роботи, яка довела до відома присутніх перелік 

організаційно-методичної документації, необхідної для навчальної та 

виховної діяльності коледжу, як от: плани роботи методичного кабінету, 

предметних циклових комісій, навчальних кабінетів та лабораторій, 

роботи предметних та наукових гуртків, виховної роботи кураторів 

академічних груп. Також доповідаюча оголосила порядок роботи 

навчальних лабораторій та кабінетів, закріплення академічних груп за 

відповідними навчальними лабораторіями, завідуючих кабінетами та 

лабораторіями та кураторів академічних груп.  

 

 Рішення: 

 Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 

 

 

Голова педагогічної ради: ______________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________    В.Г. Шлапацька 


