
Протокол № 14 
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету” від 13 липня 2022 року 
 

 

Порядок денний 

1. Моніторинг та забезпечення якості освітньої діяльності у ІІ семестрі 

2021 – 2022 н.р. 

 

                                                                             Доповідають: Вакулік С.Л 

                Дідковська Т.А. 

 

2. Про результати роботи заключного етапу науково-методичної 

проблеми коледжу. 

                                                                              Доповідає:  Колісник О.І. 

 

3. Про попередній розподіл педагогічного навантаження на 2022 – 

2023н.р. 

                                                                              Доповідають: Голови ц/к 

 

4. Різне  

 

 

Рішення по першому питанню: 
 

1. У зв’язку з тенденцією до зниження якісної успішності під час 

змішаної форми навчання, активно впроваджувати сучасні форми та методи 

освітньої діяльності орієнтуючись на індивідуальні здібності студентів. 
 

Постійно                                                                    Пед. колектив 
 

2. Провести засідання стипендіальної комісії та розглянути списки 

претендентів на отримання стипендії за поданням завідуючих відділеннями. 
 

           До 01.08.21р.                                                           Стипендіальна комісія 
 

3. Задовольнити прохання студента групи ТТ-19 Бурченка Віктора про 

переведення на його на спеціальність 201 ,,Агрономія” спеціалізація 

,,Організація і технологія ведення фермерського господарства” 
 

4. Студентам групи ФГ – 19 та ФГ – 18 Нагорному Іллі та Правдзівому 

Денису надати можливість ліквідувати заборгованість навчальних дисциплін. 
 

        До 30.08.21 року 
 



5. За систематичні пропуски навчальних занять та заборгованість зі всіх 

навчальних дисциплін відрахувати з числа студентів Бесараба Вадими група 

ФГ -18 

 

Рішення по другому питанню: 

1. З метою поповнення базисних даних викладачів систематично 

подавати інформацію до методичного кабінету  щодо напрацювань 

викладачів. 
 

Протягом навчального року                                      Зав. метод. каб., 

                                                                                      викладачі 
 

 2. Приймати участь у конкурсах, організованих НМЦ та іншими 

освітніми установами 
 

Протягом навчального року                                      Зав. метод. каб., 

                                                                                      викладачі 
 

3. Провести підготовку викладачів, що атестуються у відповідності до 

вимог та критеріїв МОН. 
 

До лютого2020 р.                                                       Члени атестаційної         

                                                                                      комісії, викладачі 
 

4. Надавати своєчасну і повну інформацію методичному кабінету щодо 

проходження викладачами курсів ПК та виробничого стажування. 
 

Протягом року                                                            Члени пед. колективу 
 

5. Працювати над підвищенням фахового та методичного рівня, 

впроваджувати інноваційні методи навчання та організації викладацької 

діяльності. 
 

Постійно                                                                    Члени пед. колективу 
 

6. З метою підвищення якісних та кількісних показників методичної 

роботи, мотивувати викладачів за підсумками конкурсів методичного 

спрямування. 
 

За результатами метод.роботи в кінці року           Адміністрація 

           

        Рішення по третьому питанню:   
 

Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

 

По четвертому  питанні слухали: 

Курнікова С.І., голову циклової комісії технічних дисциплін, який ознайомив 



присутніх зі змістом освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт», 

акцентував увагу на пропонованих робочою групою змінах. 

Вакулік С.Л., завідувача технологічним відділенням, яка ознайомила з освітніми 

програмами «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Дідковська Т.А., завідуюча відділенням Організація виробництва, ознайомила з 

освітньо-професійними програмами «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Погорєлову Г.М., яка ознайомила з Положенням про індивідуальний навчальний 

план здобувача фахової передвищої освіти та Положенням про про порядок 

визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти. 

Пахович Н.М., директора коледжу, яка винесла на розгляд педагогічної ради 

подання до нагородження Подякою МОН України завідуючу відділенням 

,,Організація виробництва” Дідковську Т.А.  

            Слухали викладачів Пахович Н.М.,Пахович І.Л., Капленко С.М., Вакулік 

С.Л., Дідковську Т.А., Рибак С.В. про порушення клопотання щодо зарахування 

виробничого стажування на підприємстві ТВК с. Ємчиха та НДІ Миронівський 

інститут пшениці ім. В.М. Ремесла.  

 

 

Рішення:   

1. Затвердити освітньо-професійні програми  та у відповідності до них 

розробити навчальні плани на 2022-2023 навчальний рік. 

2. Рекомендувати до затвердження Положення про індивідуальний 

навчальний план здобувача фахової передвищої освіти та Положення про 

про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 

та/або інформальної освіти. 

3. Рекомендувати до нагородження Подякою МОН України завідуючу 

відділенням ,,Організація виробництва” Дідковську Т.А.  

           4. Задовольнити клопотання викладачів Пахович Н.М., Пахович І.Л., 

Капленко С.М., Вакулік С.Л., Дідковську Т.А., Рибак С.В. про порушення 

клопотання щодо зарахування виробничого стажування на підприємстві ТВК с. 

Ємчиха та НДІ Миронівський інститут пшениці ім. .В.М. Ремесла. 
 

 

Голова педагогічної ради: ______________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________ В.Г. Шлапацька 



 


