
Протокол №1  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного університету” від 31.08. 2020 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Завдання педагогічного колективу коледжу щодо забезпечення якості 

підготовки фахівців в 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину 
 

 Доповідає: Пахович Н.М.     
                   

2. Аналіз вступної кампанії 2020 року, як результат профорієнтаційної 

роботи педагогічного колективу 

Доповідає: Колісник О.І. 
 

3. Затвердження організаційно-методичної документації на 2020-2021 н.рік 
 

Доповідає: Погорєлова Г.М. 
 

4. Різне. 
 

 По першому питанню слухали Пахович Н.М., директора навчального 

закладу, яка  звернулася до присутніх зі словами привітання та сказала, що ми 

розпочинаємо непростий, але знаменний навчальний рік, та висловила надію, що і в 

таких непростих умовах ми зможемо фахово здійснювати поставлені перед нашим 

колективом та навчальним закладом завдання з навчання та виховання студентської 

молоді. Цей навчальний рік – це рік 100-ліття навчального закладу, і не кожен 

навчальний заклад може пишатися такою славною датою та історією. 

Далі Пахович Н.М.  зупинилася на питаннях роботи педагогічного колективу 

в умовах адаптивного карантину, адже як і всі педагогічні працівники нашої 

держави, ми були поставлені в непрості умови вчасного та мобільного реагування 

на вимоги часу, модернізацію підходів у навчальному процесі. Тому, хочу 

подякувати педагогічному колективу та кураторам навчальних груп за якісну 

роботу, сказала доповідаюча, адже якість навчання – це наш головний пріорітет. 

Цього року навчальний заклад набув нового статусу ВСП ,,Маслівський 

аграрний фаховий коледж” і вступники, що вступили до навчального закладу цього 

року будуть закінчувати заклад як фахові молодші бакалаври. 

Розпочинаючи новий навчальний рік в умовах адаптивного карантину, ми 

повинні подовжити практику впровадження дистанційного навчання за потреби, 

поєднання змішаного типу навчання, маючи досвід в цьому плані, удосконалювати 

методи та підходи в навчанні, вихованні,  використовуючи сучасні освітні 

платформи. На даний момент в навчальному закладі функціонує Інтернет в усіх 

навчальних корпусах та студентському гуртожитку.  



 Далі Пахович Н.М. зробила короткий аналіз здачі ЗНО нашими студентами та 

наголосила на особливості цьогорічної вступної кампанії до ВУЗів, а саме 

необхідності подання сертифікату ЗНО з української мови. 

Що стосується  святкування 100-річчя навчального закладу, то на державному 

рівні затверджена дата події – 25 вересня і наш колектив працює  в цьому напрямку. 

На  даний момент зроблений поточний ремонт в головному навчальному корпусі, 

покладено плитку перед входом в головний корпус, зроблено ремонт даху на 

головному корпусі та в гуртожитку, зроблено перепланування фойє в гуртожитку, 

поточний ремонт в гуртожитку, в найближчих планах поточний ремонт інших 

навчальних корпусів. 

Непроста епідеміологічна ситуація у нашій країні та зокрема у нашому регіоні 

змушує нас дотримуватись рекомендацій МОЗ та Міністерства освіти та науки  у 

навчальному процесі в період адаптивного карантину. Враховуючи це, ми 

розмістили навчальні групи в різних навчальних корпусах, у студентському 

гуртожитку  розміщуємо на поселення студентів згідно рекомендацій та 

розпоряджень вищевказаних інстанцій та проводимо всі необхідні заходи 

запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції. 

Рухаючись назустріч нашому славному ювілею, колектив педагогічних 

працівників працює над підвищенням своєї фахової майстерності. Свідченням цього 

є наші певні досягнення та непогані здобутки у навчально-методичній,   науковій 

роботі.   Адже запорукою загального успіху у навчанні та вихованні студентської 

молоді є відповідальність кожного працівника на своєму місці, сказала в 

завершення Пахович Н.М. 

     Виступили:  

1. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, запропонувала 

на розгляд педагогічної ради питання про преміювання викладача Рибак С.П та 

працівника коледжу Тихонюк Л.М. 

2. Почтар Н.І., заступник директора з виховної роботи, повідомила присутніх 

із розпорядком дня на перше вересня, темою виховної години та організаційними 

питаннями щодо харчування студентів, наголосила про допомогу кураторів в 

процесі поселення студентів у гуртожитку. 
 

     Рішення: 
 

 1. Забезпечити організацію освітнього процесу у відповідності до 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Положення про ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого БНАУ», Постанови КМУ 

від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 



значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 р. № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19) інших нормативних 

документів, враховуючи вимоги сьогодення до професійної підготовки фахових 

молодших бакалаврів 
 

  Протягом року Адміністрація 

Заввідділеннями 

Голови ц/к 

2. Затвердити тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 

заходів та організації освітнього процесу в навчальному закладі та чітко 

дотримуватись викладачам, працівникам коледжу, студентам 
 

     Протягом карантинного періоду Адміністрація 

Викладачі 

Працівники коледжу 

Студенти 

3. Забезпечити безпечні умови праці викладачів та працівників коледжу, 

навчання студентів в умовах адаптивного карантину 
 

  Протягом карантинного періоду Адміністрація 

Інженер з ОП  

Медична сестра 

4. Підвищувати якість освітнього процесу, забезпечувати його 

спрямованість на успішну адаптацію студентів до навчання в умовах 

адаптивного карантину та застосовувати на практиці Рекомендації щодо 

впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти 
 

  Протягом 2020-2021 н.р.                                    Педагогічний колектив 

5. Робочі програми з навчальних дисциплін привести у відповідність до 

нових навчальних планів підготовки фахових молодших бакалаврів 

  Вересень                                                                            Заступник директора з НР 

                                                                                             Голови ц/к  

                                                                                             Викладачі 

6. Здійснити перевірку наявності навчально-методичних комплексів, 

робочих програм з дисциплін, відповідно до педагогічного навантаження 

     До 15.09.2020                     Голови ц/к 



7. Методичну роботу викладачів спрямувати  на підвищення професійної 

компетентності  з метою забезпечення якісного засвоєння матеріалу в умовах 

адаптивного карантину, змішаного та дистанційного навчання 
 

 Протягом 2020-2021 н.р.                   Заступник директора з НР 

    Зав.методкабінетм  

    Педагогічний колектив 

8. Розпочати підготовку акредитаційної справи та приведення у 

відповідність до ліцензійних умов навчально-матеріальної бази зі 

спеціальності «Автомобільний транспорт» 
    

    Вересень                                                    Адміністрація 

                                                                       Зав відділенням 

                                                                       ,,Організації виробництва                

                                                                        Голова ц/к технічних дисциплін 

9. Святкування 100-річчя НЗ провести па належному рівні, відповідно до 

епідеміологічної ситуації в регіоні 

     25 вересня 2020 року Директор коледжу 

Заступник директора з ВР 

Завідувач музею 

Педагогічний колектив 

10. Продовжити ремонтні роботи в центральному корпусі щодо дотримання 

протипожежного режиму. Провести поточний ремонт даху в корпусі 

зоотехнії. 
       

    Вересень-жовтень  Директор коледжу 

   Завгосп  

   Завідувачі кабінетами 

11. Відзначити працівників коледжу за відповідальне ставлення до підготовки 

навчально-матеріальної бази коледжу до нового навчального року: завгоспа 

коледжу Рибака С.П., лаборанта корпусу механізації Тихонюк Л.М. 
     

     Вересень-жовтень  Директор коледжу 

   Завгосп  

   Завідувачі кабінетами 

 

 



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

навчальної роботи, яка сказала сьогодні громадськість активно обговорює вступну 

кампанію до вищих навчальних закладів, яка цього року опинилась під 

загрозою зриву через епідеміологічну ситуацію в країні та й в цілому світі. 

Вступна кампанія 2019-2020 року ще з самого початку була недосконала і 

сповнена несподіванок, зазначила виступаюча, а саме: 

 06.06.2019 року Верховна рада України прийняла закон «Про фахову 

передвищу освіту», за яким з’являється  новий ступінь фаховий молодший 

бакалавр. По скільки закон передбачає можливість отримувати освіту протягом 

життя та ще низку новацій та можливостей, це внесло корективи і в розробку Умов 

прийому, які були затверджені МОНом традиційно у жовтні 2019, проте були 

затверджені Міністерством юстиції та вступили в силу лише 17 січня 2020 року. 

 Основними новаціями нинішньої вступної кампанії є те, що на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти у 2020 році прийматимуться: 
 

• особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття 

освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти 

професійного спрямування; 

• особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту 

– незалежно від здобутого профілю) за результатами ЗНО так і за внутрішніми 

вступними іспитами; 

• особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника; 

• особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу 

освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі 

відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули 

фахової передвищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або 

місцевого бюджету. 

Продовжуючи свій  виступ, Погорєлова Г.М. сказала, що досить не - 

очікуваними стали терміни проведення Вступної кампанії 2020 року. У зв'язку з 

епідеміологічною ситуацією Вступна кампанія розтягнулася на 2 місяця. 

Прийом документів, проведення вступних іспитів та зарахування вступників на базі 

БЗСО (9 кл) тривало з 31.06.2020 до 28.07.2020 р., і ще більшим «сюрпризом» 

став лист МОНУ про продовження прийому вступників на базі 9 кл. з 01.08. до 

22.08. (проте зазначалося, що вступ виключно на контрактній основі). 

Таким чином ми маємо всього 135 вступників на базі 9 класів, з яких 127 на 

державну форму навчання та 8 за контрактом. Отже державне замовлення 

виконане. Далі доповідаюча зробила аналіз поданих заяв вступників за регіонами, 

зазначивши, що традиційно контингент вступників ми набираємо найбільше із 



прилеглих районів – Миронівський та Канівський. 

Документи від вступників на базі 11 кл. почали приймати з 13.08.2020 до 

22.08.2020р, хоча електронні кабінети для тих,  хто склав успішно ЗНО                      

(прохідний бал в нашому коледжі був 100) почали роботу з 01.08.2020 р. до 

01.09.2020.р. 

Хоч іще рано говорити про остаточні цифри на базі 11 кл, до зарахування 

13.09., проте за попередніми даними ми маємо на сьогодні 33 вступники.  

Паралельно із 11 кл.  тривав набір на базі ПТУ та на заочну форму навчання і 

маємо такі результати: 17 заяв та 41 заява  відповідно. 

Ще однією проблемою став набір «на поповнення», хоча даний момент 

суперечить Умовам прийому, зазначила доповідаюча, але відповідь МОНУ була 

однозначною, на поповнення в групи молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра брати не можна. Тому набір на базі 11 кл., ПТУ відбувався в нові групи 

на І курс за скороченим терміном навчання.  

Підсумовуючи вступну кампанію, можна вказати на її особливості, а саме: 

до недоліків можна віднести недосконале та не відрегульоване впровадження 

освітнього рівня фаховий молодший бакалавр; у зв'язку з пандемією, стало 

неможливим проведення профорієнтаційної  роботи у повному обсязі ( у школах, 

на ярмарках професій, підприємствах тощо); довготривалий прийом документів. 

Серед переваг Вступу 2020 можна відмітити можливість    приймати 

вступників з попередньо отриманою освітою; вступ на базі ПЗСО за внутрішніми 

вступними  іспитами  або 50/50 із сертифікатами ЗНО; вступ на базі 

кваліфікованого робітника за іншою спеціальністю; можливість приймати 

документи поштою або через електронну пошту. 

В завершення своєї доповіді Погорєлова Г.М. ознайомила присутніх із 

порівняльною таблицею набору вступників протягом останніх трьох років, 

зазначивши, що у порівнянні із попередніми роками загальна кількість 

цьогорічних абітурієнтів зросла, особливо на базі 11 класу, ПТУ та заочної 

форми навчання. Загальний контингент вступників 2020 року складає 232 

особи.    

  «Поки жнемо, поти й їмо, а як скосили, то все й поїли »  Дані слова до того, 

що закінчився набір 2020, але завтра вже можна розпочинати набір 2021, який не 

передбачає бути легким, підсумувала свою  доповідь виступаюча. 
 

            Рішення 

1. Провести засідання Педагогічної ради для обговорення та затвердження плану 

профорієнтаційної роботи. 

Жовтень                                                         Адміністрація 

2. Продовжити активну рекламу в соц..мережах. 

Протягом року                              Адміністрація, відповідальний 

                                                                                                  секретар приймальної комісії 



3. Укласти договори про співпрацю із школами Миронівського та Канівського районів. 

Попередньо налагодити співпрацю із класними керівниками 9-их та 11-их класів, для 

отримання інформації про випускників заздалегідь. 

      Вересень Адміністрація 

 

4. Розпочати профорієнтаційну роботу з вересня 
              

                Вересень                 Відповідальний секретар 

                                                                                          приймальної комісії 

5. Розробити план та створити можливості проведення он-лайн Днів відкритих 

дверей за участю студентів та викладачів спеціалістів. 
                  

                Вересень                                                            Методисти, відповідальний                     

                                                                                                                секретар приймальної комісії 

                                                                                                    голови циклових комісій 
 

6. Відзначити викладачів, які зробили вагомий внесок у проведення набору та            

    провели якісно профорієнтаційну роботу. 

      Вересень         Директор коледжу 

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

навчальної роботи, яка  сказала,що для забезпечення навчально-виховного процесу 

в умовах адаптивного карантину необхідно здійснити процедуру погодження та 

затвердження організаційно-методичної документації на 2020-2021 навч. рік,  а 

саме:  план роботи методичного кабінету, плани роботи циклових комісій, план 

виховної  роботи, план навчально-практичної підготовки. 

З урахуванням епідеміологічної ситуації в країні, спричиненої поширенням 

коронавірусної інфекції (СОVІD-19) та керуючись Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 р. № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» розробити 

документацію що забезпечує доступ учасників освітнього процесу до інформації 

щодо поведінки та дотримання заходів розповсюдження та поширення 

коронавірусної  інфекції. 

 

Рішення:  

    1.  Затвердити:   - План виховної роботи; 

                                         - План роботи циклової комісії  агрономічних дисциплін; 

                                         - План роботи циклової комісії  зоотехнічних дисциплін; 

                                         - План роботи циклової комісії  загальноосвітніх дисциплін; 

                                         - План роботи циклової комісії  технічних дисциплін; 

                                         - План роботи циклової комісії  суспільних дисциплін; 

                                    - План навчально-практичної підготовки. 

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

навчальної роботи,  яка оголосила присутнім інформацію щодо завідуючих 



навчальними кабінетами та лабораторіями, закріплених за начальними корпусами 

лаборантів, склад працівників гуртожитку та допоміжного персоналу. 

 Слухали з інформацією Приходченко І.А., інженера з охорони праці, яка 

проінформувала присутніх із Вимогами щодо забезпечення якісного освітнього 

процесу в умовах адаптивного карантину. 

 Рішення: Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

 

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________ В.Г.Шлапацька 





 


