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Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  
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Порядок денний 

1. Професійна компетентність при викладанні дисциплін  

загальноосвітньої підготовки ( українська мова, математика, фізичне 

виховання) 

                                                                           Доповідачі:   Турченко Г.М. 

                                                                                                 Погорєлова Г.М. 

                                                                                                               Дідковська Т.А. 

2. Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору викладача та 

студента  

                                                                             Доповідач: Підопригора С.В. 

3. Різне. 

 

По першому питанні слухали Почтар Н.І., яка сказала, що згідно з 

річним планом роботи педагогічної ради коледжу був здійснений 

контроль стану викладання дисципліни «Українська мова» ведучим 

викладачем дисципліни є Турченко Галина Миколаївна, спеціаліст вищої 

категорії, стаж роботи 18 років 

Були відвідані заняття, вивчено документацію викладача, робочі 

зошити та зошити для контрольних робіт, проведено моніторинг 

навчальних досягнень студентів, аналіз і самоаналіз, усне опитування. 

Було одержано об’єктивну  характеристику роботи викладача, виявлено 

позитиви у викладанні рідної мови,надано повні рекомендації та внесено 

корективи до системи викладання 

Викладач усвідомлює завдання, які сьогодні поставлені перед 

навчальним закладом і працює на кінцевий результат- виховання 

свідомого громадянина України, формування освіченої, творчої 

особистості. Заняття викладача вирізняються, сучасністю, 

оптимальністю, інтегральністю, науковістю. Викладач застосовує 

традиційні і нетрадиційні форми роботи, ефективні перевірки знань та 

організовує працю студентів на різних етапах заняття, продовжувала 

доповідаюча. Що стосується навчальної літератури, то вона потребує 

оновлення, зазначила Почтар Н.І. 

Для покращення роботи на нале6жному рівні обладнано навчальний 

кабінет української мови та літератури. Матеріальна база відповідає 

вимогам але потребує доопрацювання. 

Викладач наполегливо працює над виробленням системи вправ 

навчання грамотного письма, серед яких найбільш ефективними є 

орфографічні хвилині; словникова робота, студентське редагування; 

робота над помилками 



Достатньо важливою частиною системою роботи викладача є 

перевірка навчальних досягнень студентів. Використовуються різні 

форми проведення тематичного оцінювання: диктанти, тести, самостійна 

робота.  Проте більше уваги потрібно приділяти створенню оптимальних 

умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного студента з 

урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, 

прагнень, сказала Почтар Н.І. Я б рекомендувала практично кожне 

заняття розпочинати чи закінчувати хвилинками культуро мовлення; 

можна зробити  постійними рубриками «Лінгвістична хвилинка»; 

«Плекаймо слово»; «Мовні помилки»; « Це цікаво»;. 

Викладачеві слід посилити вимогливість до мовного оформлення 

усних відповідей студентів,  їх виразності та емоційності. 

На жаль рівень мовленої підготовки студентів –випускників шкіл 

досить низький. Отже вдосконалювати професійну компетентність 

викладачеві є на якому матеріалі. Необхідно виховувати у студентів 

усвідомлення виняткової ролі державної мови у суспільному і 

особистісному розвиткові кожного громадянина, завершила доповідь 

доповідачка. 

Слухали із доповіддю Погорєлову Г.М., заступника директора з 

навчальної роботи, яка сказала, що протягом квітня – травня 2017 року 

адміністрацією вивчається стан викладання та рівень  навчальних 

досягнень студентів з математики. У процесі вивчення питання було  

відвідано ряд занять з математики у групах І курсу, проведено 

індивідуальні бесіди з викладачами, вивчено рівень навчальних 

досягнень студентів,  проаналізовано стан матеріально-технічного і 

навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни, перевірено 

документацію, організацію позаурочної роботи. 

Дисципліну «Математика» викладають викладачі Моргун О.Г.,  

викладач –методист та Плаксенков Ю.Ю, спеціаліст першої категорії. 

Відвідані заняття підтвердили, що викладачами доцільно визначаються та 

реалізуються, навчальна, виховна та розвиваюча мета заняття. Вони 

вміють спланувати його структуру відповідно до типу, приділяють увагу  

вибору оптимальних методів навчання з урахуванням можливостей даної 

групи. 

Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси з 

дисципліни,  вивчення математики ведеться за підручниками, 

забезпечення достатнє. 

Кабінет математики естетично оформлений, міститься стендовий 

матеріал. В освітньому процесі викладачі використовують інноваційні 

технології, індивідуальні та групові форми, активні методи навчання,Intel 

–технології. Атмосфера на заняттях носить характер відкритості, 

доступності, зазначила Погорєлова Г.М. 

У результаті моніторингових досліджень навчальних досягнень 

встановлено достатній рівень володіння знаннями з алгебри та початку 

аналізу. 



Систематично здійснюється перевірка знань,про це свідчить кількість 

поточних оцінок у журналах навчальних груп. 

Далі доповідаюча представила інформацію щодо рівня навчальних  

досягнень студентів І курсу та середній бал з математики. 

Відображенням роботи студента на занятті та вдома є його зошит. 

Відповідно  до методичних рекомендацій, студентами ведеться один 

зошит. Для контрольних робіт зошит окремий. Зошити перевіряються раз 

на м’ясець, виставляється оцінка. На час перевірки було виконано 9 робіт 

із 16,  всі оцінені. Разом з тим письмові домашні завдання виконуються 

не всіма студентами. Відсутня система перевірки домашніх робіт у 

зошитах, зазначила Погорєлова Г.М. 

Стан ведення журналів задовільно, записи здійснюються своєчасно. 

Викладачами з математики проводиться робота з підготовки студентів 

до щорічної олімпіади, викладачі працюють над професійним  

самовдосконаленням, є слухачами семінарів , що проводяться НМЦ 

«Агроосвіта». 

В завершення свого виступу Погорєлова Г.М. сказала, що аналіз 

роботи викладачів дає підстави стверджувати, що існують перспективи 

для підвищення якості навчання у процесі викладання дисципліни. 

Слухали із співдоповіддю Дідковську Т.А., яка сказала , що у березні-

квітні 2017 року вивчався стан  викладання фізичної культури. 

Викладачами фізичної культури є Шевченко А.Ф., Гетьман Р.В., 

Титорчук Л.В. Було відвідано заняття, проведено індивідуальні бесід з 

педагогами, вивчено рівень навчальних досягнень студентів, перевірено 

документацію. З’ясовано , що,  викладачі дотримуються вимог до 

сучасного заняття з фізичної культури, формують у студентів уміння і 

навички самостійно займатися фізичними вправами, використовуючи 

різноманітні організаційні форми, засоби і прийоми навчання. Оцінюючи 

навчальні досягнення студентів з фізичної підготовки, викладачі 

дотримуються вимог програми, методичних рекомендацій, враховуючи 

особисті досягнення студентів протягом навчального року. 

Аналізуючи рівень навчальних досягнень, продовжувала  Дідковська 

Т.А., можемо бачити показники успішності за І семестр 2016-2017 н.р.  

Якісна успішність  Гетьман Р.В. – 43%; Шевченко А.Ф.- 48%;  Титорчук 

Л.В.- 46%. 

В позаурочний час студенти технікуму відвідують спортивні секції з 

футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, а також функціонує 

тренажерний зал. 

Викладачі фізичної культури постійно підвищують свій  фаховий 

рівень, раз на 5 років проходять курси підвищення кваліфікації. Аналіз 

стану ведення журналів виявив, що записи здійснюються систематично. 

Матеріальна база відповідає вимогам для проведення занять із 

фізичної культури, разом з ти вимагає оновлення спортивний інвентар, 

зазначила доповідаюча. А це м’ячі футбольні, волейбольні. Необхідний 

ремонт підлоги у спортзалі, також викладачі звертаються за допомогою 



облаштуванням підвалу гуртожитку для тренажерної кімнати. У 

навчальному закладі з поточного року студенти приймали участь у 

легкоатлетичних змаганнях, змаганнях з міні-футболу, настільного 

тенісу, армреслінгу, дартсу, змаганнях з баскетболу та волейболу . 

Студенти навчального закладу беруть участь у обласних, районних 

змаганнях, виборюють призові місця. 

Проаналізувавши основні аспекти роботи викладачів фізичної 

культури, можна дійти висновку,що  педагоги володіють методикою 

викладання, проводять заняття на високому та достатньому методичному 

рівні, знають сучасні вимоги до проведення занять та позаурочної 

роботи. Відповідно забезпечують належний стан викладання дисципліни 

та формують стійку мотивацію у студентів щодо збереження свого 

здоров’я , використовують засоби фізичного виховання в організації 

здорового способу життя. 

Також викладачам фізичної культури  та адміністрації технікуму 

необхідно докласти всіх зусиль для забезпечення виконання Інструкції 

щодо розподілу студентів на групи: основну, підготовчу та спеціальну 

медичну групу, сказала в завершення доповіді Дідковська Т.А.  

Виступили: 

1. Пахович Н.М., директор навчального закладу, стає очевидним 

необхідність перегляду нормативів з фізичного виховання, адже 

ми стикаємось із проблемою слабкого здоров’я  дітей та молоді, 

тому думаємо, що на відповідних рівнях будуть вноситися певні 

корективи. 

2. 2. Воронович Ю.А., викладач української літератури, є 

необхідність поновлення та укомплектування підручників з 

української літератури. 

3. Доник М.В., викладач технічних дисциплін, аналіз успішності 

студентів-механіків, а саме ріст успішності з першого курсу до 

наступних, дає підстави для бачення у студентів мотивації до 

навчання, до здобуття належної фахової підготовки. 

4. Моргун О.Г. , голова циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін,  ми почули аналіз стану підготовки з основних 

дисциплін і бачимо, що діти до нас приходять з досить низьким 

рівнем  шкільної підготовки і перший рік нам доводиться 

докладати чимало зусиль до навчання. 

5. Шевченко А.Ф., викладач фізичного виховання, хочу сказати , 

що з фізичного виховання рівень підготовки дітей майже 

однаковий. Багато уваги приділяємо роботі в позаурочний час, є 

багато  бажаючих займатися волейболом,  легкою атлетикою, 

тренувальними вправами. Великий вплив на участь  студентів у 

фізичному вихованні має куратор групи, його ставлення, вміння 

спрямувати студентів. 



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

наші викладачі також беруть участь у спортивній роботі,  

пропагують власним прикладом здоровий спосіб життя. 

  Рішення: 

1. Систематично брати участь у семінарах з обміну досвідом 

навчальних тренінгах , що проводяться НМЦ. 

                           Постійно                                              Викладачі 

2. При викладанні дисциплін використовувати інноваційні 

перспективні технології навчання,що дозволить оптимізувати й 

урізноманітнити форми та методи викладання, активізувати 

пізнавальну діяльність студентів. 

                           Постійно                                              Викладачі 

3. Систематично опрацьовувати методичні рекомендації, новинки 

методичної літератури з метою визначення та належної реалізації 

навчальних, виховних та розвивальних завдань. 

                           Постійно                                              Викладачі 

 

4. Дотримуватись єдиних вимог до ведення та перевірки зошитів з 

української мови та літератури, математики, іноземної мови 

відповідно до наказу МОН № 371 «Про затвердження критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти» 

                           Постійно                                              Викладачі 

 

5. (Дотримуватись єдиних вимог) Моніторинг знань студентів з 

дисциплін загальноосвітньої підготовки здійснювати шляхом 

проведення директорських контрольних робіт. 

                           Вересень-жовтень 2017 р.                 Адміністрація 

6. Організовувати роботу з проведення індивідуально-групових 

занять зі студентами ІІ курсу по підготовці  до ЗНО. 

                            Постійно                      Голова ц/к загальноосвітніх   

                                                                  дисциплін. Викладачі 

7. Дотримуватись єдиних вимог до Інструкції щодо ведення журналів 

академічних груп. 

                              Постійно                     Адміністрація, викладачі  

8. Проводити роботу з виявлення обдарованої молоді, та розвитку їх 

фізичних, інтелектуальних та творчих здібностей. 

                              Постійно                       Викладачі 

9. Продовжувати формувати та підтримувати сучасну матеріальну 

базу кабінетів української мови, математики, спортзалу. 

                              Постійно                     Адміністрація, викладачі  

                               

10. Враховуючи стан здоров’я  студентів та з метою розподілу на 

основну, підготовчу та спеціальну медичні групи, до початку 



навчального року зобов’язати  їх надати медичну довідку 

відповідної форми. 

                              До 01.09.2017р.                 Куратор навчальної групи 

                                                                          Зав.відділенням 

 

11. Дооформити кабінет української мови і літератури. 

                       До 01.09.2017р.                Викладачі української                        

                                                           мови і літератури 

 

 По другому питанні слухали Підопригору С.В., яка сказала, що 

тільки беручи активну участь у житті колективу, розділяючи його 

нелегкі турботи, допомагаючи у вирішенні складних завдань навчання 

і виховання, бібліотека спроможна виконувати свою функцію: 

прищеплювати студентами любов і повагу до книги. 

 В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:  

● виховання у студентів інформаційної культури, культури читання,  

формування вміння користуватися бібліотекою; 

● забезпечення зростання професійної  компетенції педагогічних 

кадрів; 

● виховання у студентів культури,національної свідомості, 

шанобливого ставлення до книги, як джерела знань. 

 Особливостями бібліотеки навчального закладу крім 

перелічених завдань є активна участь у професійному становленні 

студентів - майбутніх висококваліфікованих робітників і молодших 

спеціалістів. В цьому напрямку, зазначила доповідаюча, бібліотека 

проводить індивідуальні бесіди із студентами та викладачами коледжу 

для виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;  анкетування 

читачів  бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань; реєстрацію 

замовлень читачів; врахування пропозицій і  побажань  викладачів та 

студентів при передплаті та придбанні літератури за кошти 

навчального закладу. 

 Для якісного інформаційного забезпечення читачів проводиться 

систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення 

бібліотечного фонду, формуванні стержня фонду, основу якого 

складала б  українська книга. Удосконалюється  і робота з кураторами. 

В бібліотеці підготовлені тематичні папки для проведення 

бібліотечних уроків,  бесід, виховних годин. У вересні ми плануємо 

відновити традицію проведення бібліотечних уроків зі студентами 

першого курсу сказала, Підопригора С.В. 

 Особливе значення для бібліотеки коледжу має довідково-  

бібліографічний апарат. Крім  обов’язкових  систематичного і 

алфавітного каталогів, важливою частиною ДБА є картотеки, що 

доповнюють каталог, розкривають фонд за такими аспектами, які в 

каталогах непредставленні . Систему каталогів і картотек бібліотеки 



складають: алфавітний каталог; систематичний каталог; систематична 

картотека статей;  тематична картотека книжкового фонду. 

 У зв’язку з інформатизацією суспільства бібліотека 

підпорядковує свою діяльність вимогам часу: оснащується 

комп’ютерною технікою, підключена до мережі Інтернет, має сторінку 

«Наша бібліотека» отже готова до роботи в розширеному 

інформаційному просторі, додала доповідаюча. 

 Наша бібліотека працює з 1924 року  з початковим бібліотечним 

фондом близька 5-ти тисяч примірників спеціальної літератури,  яка 

надійшла з Фастівського сільськогосподарського технікуму. Сьогодні 

фонд бібліотеки нараховує понад 60000 примірників. 

                      Ефективними технологіями інформування студентів та               

викладачів є організовані в бібліотеці книжкові виставки нових 

надходжень: виставки-перегляди. Студентам І курсу  бібліотека 

допомагає знаходити додаткові  матеріали про народні звичаї, народну 

мудрість; ІІ-ІV курсів – надає можливість підготовки рефератів, 

щоденників-звітів, написанню курсових робіт тощо. 

 В умовах формування і розвитку ринкових відносин  у країні, 

бібліотеки не мають  пріоритету на придбання літератури, втратили 

більшу частину традиційних джерел  комплектування, а також 

інформації про випуск видань, зазначила Підопригора С.В. На 

завершення виступу була представлена презентація про діяльність 

бібліотеки. 

 

Виступили: 

1. Колісник О.І., методист, хочу відмітити продуктивну роботу 

нашої бібліотеки, адже вона бачена нашими викладачами, цього 

року наша бібліотека брала участь у конкурсі, працівники 

пройшли атестацію; велику роботу здійснює Бережна Т.І. 

 

                     Рішення: 

1. Вивчаючи читацькі запити, потребу у літературі, які відповідали б 

напрямкам професійної підготовки, виховної роботи та методичної 

роботи навчального закладу, оновлювати бібліотечний фонд 

друкованими джерелами літератури, сучасних довідкових 

матеріалів та періодичних видань. 

                             Постійно                                     Зав.бібліотекою 

                                                                                  Адміністрація 

                                                                                   Викладачі 

2. Продовжити роботу з наповненням бази електронних підручників з 

професійної та загальноосвітньої  підготовки 

                           Постійно                                        Зав.бібліотекою 

                                                                                   Зав.метод.кабінетом 

                                                                                   Викладачі 



3. Продовжувати проведення книжкових виставок, бібліографічних 

оглядів, вечорів, усних журналів та акцій «Подаруй бібліотеці 

українську книгу». 

                            Постійно                               Зав.бібліотекою 

                                                                           Куратори навчальних  груп                                                                                    

                                                         Студентська рада 

4. Поновити проведення «Бібліотечних уроків» зі студентами І курсу 

для ознайомлення із системою роботи бібліотеки 

                       З 1 вересня 2017 р                     Зав.метод.кабінетом 

                                                                            Викладачі 

 

5. Продовжувати впровадження передових інформаційних технологій 

у роботу бібліотеки 

                             Постійно                                  Адміністрація 

                                                                               Зав.бібліотекою 

                                                                                 

6. Працювати над підвищення професійного рівня працівників 

бібліотеки 

                             Постійно                                  Адміністрація 

                                                                                Зав.метод.кабінетом 

7. Систематизувати та представляти методичні напрацювання 

працівників бібліотеки на виставці НМЦ 

                             Постійно                                   Зав.бібліотекою 

                                                                                Зав.метод.кабінетом 

 По третьому питанні слухали Погорєлову Г.М., яка сказала, що 

наш  навчальний заклад готовий до здійснення державної підсумкової 

атестації студентів-другокурсників, розроблений графік проведення, 

консультації викладачів, розроблена та підготовлена вся необхідна 

документація 

 Також ми готуємося до Дня відкритих дверей, що плануємо 

провести 20 травня. 

 

Рішення:  

1. Інформацію виступаючої прийняти до відома 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 

 

 

 

 


