
Протокол №12  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж БНАУ” від 08.07. 2020 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Моніторинг навчального процесу – запорука підвищення якості освіти 

згідно до вимог сучасності. 

 Доповідає: Вакулік С.Л. 

                      Дідковська Т.А. 
 

 2. Підсумки методичної роботи за 2019 – 2020 навчальний рік та її роль у 

зростанні педагогічної майстерності викладачів. 

Доповідає: Колісник О.І. 
 

3. Про попередній розподіл педагогічного навантаження 2020 – 2021 

навчальний рік. 

Доповідає: Погорєлова Г.М. 
 

4. Різне. 
 

 По першому питанню слухали Вакулік С.Л., завідуючу технологічним 

відділенням, яка проінформувала присутніх про результати заліково-

екзаменаційної сесії за ІІ семестр поточного року. Контингент студентів 

технологічного відділення становить 211 осіб. За результатами сесії маємо 5 

відмінників і 36 хорошистів.  

Далі доповідаюча провела детальний аналіз успішності студентів у 

академічних групах:  

група Агро 19 : якісна успішність 42,9; середній бал -  6,4;  7 студентів 

претендують отримувати стипендію, у групі двоє хорошистів; 

група ТТ – 19:  якісна успішність 55,75;  середній бал – 7,15;  у групі 6 

хорошистів, 10 осіб претендують отримувати стипендію; 

група Агро – 18: якісна успішність 44,0;  середній бал – 7,1;  у групі 3 

хорошиста, 11 осіб претендують отримувати стипендію; 

група ТТ – 18:  якісна успішність 45,9;  середній бал – 7,27;  у групі 8 

хорошистів, 16 студентів претендують отримувати стипендію; 

група Агро – 17: якісна усп.43,47;  середній бал – 3,52;  у групі 3 

відмінники та 9 хорошистів, 14 студентів претендують отримувати 

стипендію; 



група ТТ – 17:  якісна успішність 43,47;  середній бал – 3,52;  у групі 3 

відмінники та 9 хорошистів, 13 студентів претендують отримувати 

стипендію. 

Далі Вакулік С.Л. подала на розгляд педагогічної ради заяви на 

переведення на іншу спеціальність від студентів Савченко Вікторії, Барабаш 

Людмили, Гризуна Олександра, Омельченка Олександра. 

Слухали Дідковську Т.А., завідуючу відділенням ,,Організація 

виробництва”, яка сказала, що відділення об’єднує чотири спеціальності і 

налічує загальну кількість студентів 201. Доповідаюча зупинилася детально 

на аналізі успішності у академічних групах відділення: 

група МЕН – ФБ – 19: якісна успішність 53,9;  середній бал – 6,74;  у 

групі 5 хорошистів,  9 студентів претендують отримувати стипендію; 

група ФГ – 19: якісна успішність 45,9;  середній бал – 6,45;  2 

хорошиста, 8 студентів претендують отримувати стипендію; 

група АТ – 19: якісна успішність 53,8;  середній бал – 6,86;  4 

хорошиста, 9 студентів претендують отримувати стипендію; 

група МЕН – 18: якісна успішність 53,21;  середній бал – 7,77;  у групі 1 

відмінник та 6 хорошистів, 6 студентів претендують отримувати стипендію; 

група ФБ – 18: якісна успішність 60,26;  середній бал – 7,95;  у групі 1  

відмінник та 5 хорошистів, 5 студентів претендують отримувати стипендію; 

група ФГ – 18: якісна успішність 30,74;  середній бал – 6,3;  9 студентів 

претендують отримувати стипендію; 

група АТ – 18: якісна успішність 47,04;  середній бал – 7,1,  4 

хорошиста, 10 студентів претендують отримувати стипендію; 

група МЕН – 17: якісна успішність 55,0; середній бал – 3,76;  у групі 1 

відмінник та 2 хорошиста, 5 студентів претендують отримувати стипендію; 

група ФГ – 17: якісна успішність 45,54;  середній бал – 3,42; у групі 3 

відмінника та 2 хорошиста, 11 студентів претендують отримувати стипендію; 

група АТ – 17: якісна успішність 51,6;  середній бал – 3,78;  у групі 3 

відмінники та  4 хорошиста , 9 студентів претендують отримувати стипендію; 
 

Рішення: 

1. Надати можливість доздати студентам групи Мен – 17 начальну практику 

,,Організація виробництва”. 

До 17.07.2020 р.                                                  

 

2.  Призначення стипендії на І семестр 2020 – 2021 року здійснити по 

завершенню проходження студентами ВТП та РП з урахуванням 

результатів семестрового контролю.  



         До 01.09.2020р.                                             Стипендіальна комісія 

 

3. Задовольнити прохання щодо переведення на іншу спеціальність 

студентів:  

1) Савченко Вікторія,   гр. Агро – 19  у групу Мен – 19 на контрактну 

форму навчання; 

2) Барабаш Людмила, гр. Агро – 18 у групу ФБ – 18 на контрактну 

форму навчання; 

3) Гризун Олександр, гр. ТТ – 18 у групу Агро – 18 на державну 

форму навчання; 

4) Омельченко Олександр, гр. ТТ – 17  у групу ЗТТ  на контрактну 

форму навчання; 

5) Абакумов Сергій, гр.ФГ – 19 у групу ТТ – 19 на державну форму 

навчання. 

                                                                                       

По другому питанні слухали із доповіддю Колісник О.І., методиста 

коледжу, яка сказала, що у навчальному році, що завершується, ми маємо 

певні методичні здобутки, адже педагогічний колектив постійно працює над 

підвищенням своєї педагогічної майстерності. За звітний період були 

проведені засідання школи педагогічної майстерності, школи молодого 

викладача, де досвідчені викладачі ділилися досвідом, методичні об’єднання, 

які проводилися щомісяця згідно графіка. 

Доповідаюча сказала, що наші викладачі постійно відвідують 

методичні об’єднання та майстер-класи, які оголошуються навчально-

методичним центром. Викладачі мають відповідні сертифікати участі у таких 

тренінгах. Це Капленко С.М., Макаренко Ю.М., Некрасова Н.М., Рибка К.М., 

Шлапацька В.Г., Макаренко С.Х., Мартиненко І.О. та інші, які відвідували 

дані зібрання як безпосередньо так і в он-лайн режимі. 

В Інституті післядипломної освіти Білоцерківського НАУ щороку наші 

педагоги  проходять курси підвищення кваліфікації. Особливістю цього року 

є проходження цих курсів в он-лайн режимі під час карантинного періоду. 

У березні цього року у режимі он-лайн біла здійснена атестація наших 

педагогів. Так, підвищили свою категорію викладачі Тихонюк С.В, 

Коломієць В.М., Плаксенков Ю.Ю., Приходченко І.А., Вербіцька А.В., 

Мозгова Ю.С., Листуха М.М., Рибак С.П. Підтвердили свою кваліфікаційну 

категорію Макаренко Ю.М. 

Невід’ємною складовою підвищення професійної майстерності є участь 

педагогічних працівників навчального закладу у конкурсі ,,Педагогічний 

ОСКАР – 2020”, на який було подано 17 конкурсних робіт. Приємно 



відзначити, зазначила Колісник О.І., що ми маємо призові місця і наші 

роботи високо оцінені. Це роботи викладачів Тихонюка С.В.  та Гирич Л.В і 

Дзюбенко О.Г.  Варто зазначити, що активно включилися у методичну 

роботу і працівники нашої бібліотеки. Далі доповідаюча оголосила 

результати конкурсних робіт, зазначивши, що таку марку ми маємо тримати і 

надалі. 

За минулий начальний рік були проведені відкриті заняття та низка 

відкритих виховних заходів. Карантинний період, який значною мірою 

відобразився і на освітньому процесі, вніс свої корективи і поправки. Тому і 

наш педагогічний колектив в умовах дистанційного навчання має певні 

надбання і напрацювання, які ми можемо використовувати у методичних 

роботах на конкурс ,,Педагогічний ОСКАР – 2021”. 

В завершення свого виступу, Колісник О.І. сказала, що нашим 

завданням на наступний навчальний рік є подальше урізноманітнення та 

удосконалення методів, підходів у сфері освітньо-виховного процесу, 

орієнтуючись на вирішення науково-методичної проблеми, над якою працює 

наш навчальний заклад. 
 

Виступили:  

1. Пахович Н.М.,  директор коледжу, приємно бачити серед призерів у 

конкурсі наших викладачів. Ми всі повинні працювати у цьому напрямку. 

Адміністрація коледжу буде готувати подання на нагородження цих 

викладачів. 

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

наступного року ми масово виходимо на атестацію, тому необхідно добре та 

усвідомлено до цього підготуватися. Головам циклових комісій в найкоротші 

терміни подати пропозиції щодо змішаного типу навчання з урахуванням 

методичних рекомендацій. 
 

Рішення: 

1.  Постійно підвищувати професійну майстерність викладачів коледжу. 

Протягом навчального року                  Викладачі, методист 
 

2.  Продовжити роботу Школи педагогічної майстерності та викладача-    

     початківця, використовуючи сучасні методи навчання. 

Протягом навчального року                  Викладачі, методист 
 

3.  Протягом навчального року підвищувати кваліфікацію викладачів на базі 

освітніх структур ТОВ «Всеосвіта», Прометеус, НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти. Тов «На урок», Інституту післядипломного навчання 

БНАУ та ін... 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист 
 



4. Проводити відкриті заняття та виховні заходи різноманітного   

спрямування. 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист 
 

5.  Спрямовувати проведення заходів на вирішення науково-методичної 

проблеми над якою працює наш заклад «Міжпредметні зв'язки, інтеграція 

та ступеневість змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки як 

умова забезпечення високої якості знань студентів». 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист 
 

6.  Приймати активну участь у конкурсах методичних розробок, зокрема 

«Педагогічний ОСКАР». 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист 
 

7.  Проводити атестацію викладачів з метою підвищення їх педагогічної      

    майстерності. 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист 
 

8.  Продовжувати удосконалювати методи проведення дистанційного    

     навчання та дотримуватись розроблених та затверджених документів   

     організації дистанційного навчання на період карантину в коледжі. 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист, 

                                                                                     адміністрація 
 

9.  Опрацьовувати методи змішаного навчання на засіданнях циклових   

     комісій. Школах педагогічної майстерності та викладача-початківця з     

     метою подальшого його використання. 

Протягом навчального року                    Викладачі, методист. 

                                                                           адміністрація 

 

10. Підготувати подання на матеріальну нагороду переможців конкурсу    

     «Педагогічний ОСКАР – 2021». 

 

По третьому питанню слухали голів циклових комісій: Капленко С.М. 

– агрономічних дисциплін; Макаренко Ю.М. – економічних дисциплін; 

Моргун О.Г. – загальноосвітніх дисциплін; Гирич Л.В. – зоотехнічних 

дисциплін; Вощана В.Г. – технічних дисциплін; Панченка А.А. – суспільних 

дисциплін, які проінформували присутніх щодо попереднього розподілу 

педагогічного навантаження на 2020 – 2021 навчальний рік. З урахуванням 

змін у навчальних планах та скороченням варіативної частини, змінюється і 

кількість навчальних годин. Також педагогічне навантаження, особливо 

викладачам загальноосвітніх дисциплін, залежить і від кількості вступників 

цього року. 
 

Рішення: 

Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 



 

По четвертому питанню слухали Погорєлову Г.М., заступника 

директора з навчальної роботи, яка акцентувала увагу на важливості 

забезпечення успішного проходження  та завершення вступної кампанії, що 

триває. Також доповідаюча звернула увагу  на процес оформлення обхідних 

листів випускниками цього року з метою отримання дипломів. 

Слухали Почтар Н.І., заступника директора з виховної роботи, яка 

оголосила прізвища кураторів академічних груп першого курсу цьогорічного 

набору. 
 

Рішення: 

Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

 

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________ В.Г. Шлапацька 

 


