
Протокол №2  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж Білоцерківського національного аграрного університету” від 

29 жовтня 2020 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Дотримання стандартів освіти, створення відповідної матеріальної 

бази, формування якісного педагогічного складу та удосконалення 

комплектів методичного забезпечення спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» 

 

                                                                             Доповідає: Вощан В.Г.                   

2. Про шляхи підвищення ефективності підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти для складання ЗНО 

                                                                              Доповідає: Моргун О.Г. 

 

3. Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р. 

 

Доповідає: Вербіцька А.В. 

4.      Різне. 

 

  По першому питанню слухали Вощана В.Г., голову циклової комісії 

технічних дисциплін, який сказав, що акредитація - процедура надання 

навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, 

пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення (Закон 

України "Про вишу освіту", стаття 1). 

Акредитація спеціальності в навчальному закладі з певного напряму за 

певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання 

відповідності рівня підготовки фахівців із цієї спеціальності державним 

вимогам (Постанова КМ України від 09.08.2001 р. № 978). 

Акредитація спеціальності проводиться з ініціативи навчального 

закладу, який подає до МОН України заяву за встановленою цим 

міністерством формою про проведення акредитаційної експертизи, а також 

акредитаційну справу. 

Структура акредитаційної справи є однаковою і для первинної 



акредитації, і для повторної (чергової). Структура акредитаційної справи 

включає такі групи  документів: 

а) Установчі документи: 

б) Нормативно-правові документи щодо здійснення освітньої 

діяльності: 

в) Нормативні документи, які визначають зміст навчання і 

регламентують організацію навчального пронесу з напряму підготовки та 

спеціальності: 

Навчальний та робочий навчальний плани є основними документами 

внутрішнього користування, які визначають зміст та організацію 

навчального процесу з напряму підготовки та спеціальності. Під час 

акредитації на підставі робочих навчальних планів аналізується 

відповідність державним вимогам до акредитації одного з головних 

показників освітньої діяльності - кадрового забезпечення навчального 

процесу. 

Навчальний план спеціальності ,,Автомобільний транспорт” 

оформлений, продовжував свою доповідь Вощан В.Г. Цьому передувало 

засідання циклової комісії технічних дисциплін на якому кожен мав змогу 

висловити свої пропозиції. Ці пропозиції враховано, а також враховано 

вимоги галузевого стандарту та інших нормативно-правових актів. Висока 

професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників усіх 

структурних підрозділів коледжу, в тому числі спеціальності 

Автомобільний транспорт, їх педагогічний досвід, методичний і науковий 

рівень, постійний пошук і використання новітніх технологій в освіті і 

науці, залучення до творчого процесу студентів є визначальним чинником 

забезпечення високої якості освіти випускників коледжу, їх затребуваності 

і конкурентоспроможності на ринку праці та мобільності на 

європейському освітньому просторі. Саме тому кадрове забезпечення 

підготовки фахівців є одним з показників, якому при акредитації 

приділяється велика увага і який завжди мав якісні та кількісні нормативи 

(критерії) при ліцензуванні та акредитації освітньої діяльності. 

Циклова комісія технічних дисциплін нараховує шість викладачів, 

продовжував доповідаючий, а саме: 

Вощан Володимир Григорович - голова циклової комісії - спеціаліст 

першої категорії; 

Лисенко Віктор Миколайович - спеціаліст першої категорії; 

Рибак Сергій Петрович - спеціаліст другої категорії. 

Пилипенко Ніна Петрівна - спеціаліст першої категорії; 

Приходченко Ірина Анатоліївна - спеціаліст першої категорії. 

Бойко Микола Петрович - спеціаліст. 



Далі доповідаючий зупинився на характеристиці матеріально-

технічного забезпечення коледжу у підготовці фахівців і зазначив, що 

матеріально-технічне забезпечення визначається переліком показників, 

змін що відбулися за акредитаційний період у матеріально-технічному 

оснащенні спеціальності, а саме: забезпечення навчальними площами, їх 

відповідність санітарним нормам, вимогам протипожежної безпеки та 

охорони праці з посиланням на існуючі документи, яке обладнання і за 

рахунок яких коштів було придбано, якою мірою воно відповідає потребам 

навчального процесу, скільки навчальних аудиторій, лабораторій, 

комп'ютерних класів тощо обладнано або переобладнано, як це 

позначилось на ефективності проведення різних видів занять тощо. 

Матеріально-технічне забезпечення також включає питання 

забезпечення соціально-побутових потреб студентів: забезпеченість 

іногородніх студентів гуртожитками, створення умов для самостійної 

роботи, в тому числі забезпечення необхідної кількості місць у читальних 

залах, вирішення питань медичного забезпечення, пунктів харчування 

студентів, можливостей фізичного та духовного розвитку студентів. 

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм, повинна 

складати 100% від потреби, а забезпеченість іногородніх студентів 

гуртожитком - не менше 70% від потреби. 

Далі Вощан В.Г. дав детальну характеристику кабінетів та 

лабораторій, наявного там навчального устаткування, обладнання, стендів, 

макетів, плакатів . А саме: 

   № 59 - Кабінет охорони праці - завідувач кабінетом Приходченко 

Ірина Анатоліївна; 

№ 54 - Демонтажно-монтажна лабораторія - завідувач Рибак Сергій 

Петрович 

Під час проходження навчальної практики (керівники практики Рибак 

Сергій Петрович та Вощан Володимир Григорович студентами групи АТ-

17 було здійснено ремонт автомобіля ГАЗ 31-10 (Волга), яка буде 

використовуватись для навчання водінню легкового автомобіля та 

створено робочі місця для студентів. 

Кабінет технологія ремонту автомобілів - при дообладнанні №51 

№ 60 Технічної механіки та ТКМ - завідувач кабінетом Пилипенко Ніна 

Петрівна  

Кабінет поповнено навчальними педагогічно-програмними засобами 

(ППЗ) із дисциплін, які читає даний викладач. Ці посібники зорієнтовані на 

сучасні форми навчання, призначені для доповнення і розширення 

можливостей традиційних засобів навчання, повністю відповідають 

нормативним документам, які регламентують зміст освіти. Більшість з них 



схвалено Міністерством освіти і науки України. Вони містять теоретичний 

матеріал, схеми, малюнки, фотографії, відеофрагменти, анімації та ін. 

Також викладач створила  власний електронний підручник «Технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство», який на даний момент 

проходить апробацію та сайт викладача. 

№53 Лабораторія Слюсарної справи - завідувач кабінетом Рибак Сергій 

Петрович 

№61 «Автомобілі і двигуни» та «Електрообладнання автомобілів» -  

завідувач кабінетом Вощан Володимир Григорович 

Навчальна лабораторія ,,Автотрактородром” -  завідувач Лисенко 

Віктор Миколайович 

Автотрактородром минулого року доукомплектовано, було споруджено 

естакаду, ,,Тунельні ворота”, ,, Вісімку”, ,,Змійку”, ,,бокс”, ,,ж/д переїзд”,  

,,гірку”,  ,,косогор”,  ,,регульоване перехрестя”, 

,,Площадка для стоянки автомобілів”,  ,,Місце посадки, висадки”, 

,,Габаритний дворик”, ,,Кільцевий маршрут”,  лінію «стоп». 

№ 55 Навчальний кабінет Правил дорожнього руху - обладнаний всіма 

необхідними схемами, електрифікованими моделями та стендами, 

комплектами плакатів дорожніх знаків, а також макетами транспортних 

засобів і дорожніх знаків. 

Циклова комісія технічних дисциплін розробила справу з підготовки 

робітничої професії 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 

та устаткування» та отримала ліцензію з надання освітньої послуги у сфері 

професійно-технічної освіти, завершив свою доповідь Вощан В.Г. 

 

Виступили: 

1. Коломієць В.М., заступник директора з виробничої частини, дана 

спеціальність є дуже актуальною на ринку праці і для нашого коледжу 

вона гармонічно вписується у стратегію розвитку навчального закладу. 

Але  щодо кадрового забезпечення, у складі викладачів нам необхідно 

мати фахівця з інженерного напрямку спеціалізації транспортних засобів. 

2. Пахович Н.М., директор коледжу, нам необхідно дієвіше 

використовувати та задіювати у навчальному процесі наявні 

сільськогосподарську техніку,  автомобілі, залучати студентів у 

ремонтних роботах. Не менш важливим є створення та використання у 

навчальному процесі лабораторій механізації на виробництві. 

3. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, наша 

питання№1 це якісний склад викладачів, адже кадри вирішують все. 

 

 
  



 Рішення: 

1. Підготувати документи для розширення спеціальності 

,,Автомобільний транспорт” 
 

                                                                                    Адміністрація,  

                                                                                     зав. відділення, 

                                                                                          циклова комісія 

2. Завершити роботу з оформлення освітньої програми спеціальності      

,,Автомобільний транспорт”  

До 15.11.2020р.                                                              Робоча група  

 

3. Завершити ремонтні роботи у навчальній аудиторії №61. 

           

                                                                                Адміністрація,  

                                                                                 викладачі ц/  к. 
 

4. Продовжити роботу по дообладнуванню кабінетів і майстерень у 

відповідності до вимог галузевого стандарту. 

                                                                                  Циклова комісія 

 

5. Працювати над популяризацією робітничих професій ,,Слюсар з 

ремонту с/г техніки та устаткування”, ,,Водій автотранспортних засобів” 

Постійно                                                                        Пед. колектив 

 

6. Продовжити роботу над дообладнанням навчальної лабораторії на 

виробництві. 
                                                                                      Зав. лабораторією,  

                                                                                  циклова комісія 

 

По другому питанню слухали Моргун О.Г., яка розпочала свій виступ 

з того, що сказала, що одним із завдань кожного закладу освіти України, 

який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, є підготовка 

до зовнішнього незалежного оцінювання. Правильно спланований та 

організований процес такої підготовки є фактором, що впливає на якість 

освіти здобувачів, сприяє підвищенню результативності складання ними 

державної підсумкової атестації та ЗНО, створює атмосферу 

продуктивного співробітництва між усіма суб'єктами педагогічної 

діяльності. 

Перш ніж говорити про шляхи підвищення ефективності підготовки 

студентів до складання ЗНО, хочу проаналізувати результати ЗНО-2020 р. 

та звернути   увагу на особливості ЗНО-2021р., зазначила Моргун. Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року №945 

урегульовано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. 

Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти 

тести щонайбільше з п'яти навчальних предметів. Загалом зовнішнє 



незалежне оцінювання відбуватиметься з дванадцяти навчальних 

предметів. Зміст сертифікаційних робіт  відповідатиме програмам 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами 

Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 

грудня 2018 року №1426, від 04 грудня 2019 року №1513. 

Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних 

предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації 

(за шкалою 1-12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти 

для студентів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти. 

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової 

атестації математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА (за шкалою 1-12 

балів) буде визначатися залежно від рівня, на якому вони цей навчальний 

предмет вивчали: 

▪ для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на 

профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 

рівня стандарту та профільного рівня; 
 

▪ для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні 

стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня 

стандарту. 
 

ДПА (у формі ЗНО) з математики для осіб, які у 2021 році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти, є обов'язковим, а 

ЗНО з математики не є обов'язковим. Тому сертифікаційну роботу з 

математики розділено на два тестових зошити. 

Вважається, що зовнішнє незалежне оцінювання, продовжувала 

виступ доповідаюча, це наразі єдина освітня реформа в Україні, яка дала 

позитивні результати й виступила дієвим засобом об'єктивного 

оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти, а отже, гарантом якості 

освіти. Якісно організована   підготовка  студентів   до   зовнішнього   

оцінювання   є запорукою    успішного    проходження    ними    цієї    

процедури    та своєрідним засобом підвищення ефективності роботи 

закладу освіти. 

Щоб організувати якісну підготовку студентів до тестових 

випробувань, необхідно запроваджувати найбільш ефективні її форми та 

методи,  і починати процес підготовки слід уже з перших днів, коли 

студент переступив поріг нашого навчального закладу. Викладачам, 

кураторам потрібно здійснювати уважне вивчення розумових нахилів 

студентів з метою допомоги у їх подальшому самовизначенні щодо 

оптимального вибору предметів тестування відповідно до їхніх 



пізнавальних можливостей, наголосила Моргун О.Г. 

Значну увагу необхідно надавати повторенню раніше вивченого 

матеріалу. Адже левова доля завдань ЗНО - завдання шкільного курсу 5-9 

класу. Під час проведення занять важливо відпрацьовувати зі студентами 

навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня 

складності, використовуючи схвалені МОН України і вже апробовані на 

практиці збірники тестових завдань або ж он-лайн тестування. 

Моделювання процедури ЗНО, проведення ділових ігор допомагає 

адаптувати студента до обстановки, в якій буде проходити тестування. 

Важливою складовою процесу організації та проведення ЗНО є 

інформаційно-роз'яснювальна робота, а саме: оформлення куточків-стендів, 

розміщення інформації на сайті закладу, сторінках в соціальних мережах, 

а також проведення методичних нарад, батьківських зборів, тематичних 

виховних годин, відвідування офіційних сайтів Українського центру 

оцінювання якості освіти. 

Існує пряма залежність між  якісно підготовки студентів до ЗНО та 

необхідністю підвищення педагогами рівня  власної професійної 

майстерності. 

Певним засобом психологічної підтримки на етані підготовки 

студентів до ЗНО є їх участь у пробному тестуванні, під час якого вони 

ознайомлюються з процедурою проведення основної сесії ЗНО. 

Отже, успішне проходження державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання студентами потребує міцних і 

систематизованих знань, сформованих предметних компетентностей і 

обов'язкового досвіду роботи з тестами. А це забезпечить висока 

професійна компетентність педагогів, яка має бути гарантом успішного 

здобувача освіти, завершила доповідь Моргун О.Г. 

 

Виступили: 
 

1. Пахович І.Л., заступник директора з виробничого навчання, у 

процесі здачі студентами ЗНО важливе значення відіграє не лише 

системна постійна підготовка, а і усвідомлення самим студентом 

важливості цього процесу для успішного подальшого навчання, тобто 

важливий психологічний настрій студента. 
 

2. Капленко С.М., голова  циклової комісії агрономічних дисциплін,  

дуже важливим є орієнтування студентів на здачу не лише ДПА, а і ЗНО, 

адже часто на другому курсі (на прикладі моєї групи, що зараз є 

випускниками) студенти не усвідомлюють важливості цього кроку. 
 

3. Пахович Н.М., директор навчального закладу, продовжуючи думку 

попередньо виступаючої, вважаю доцільним на даному етапі здійснювати 



моніторинг щодо вибору студентами дисциплін, за якими будуть 

складатися ЗНО. 
 

Рішення: 
 

1.  Удосконалювати форми, методи, 

прийоми підготовки студентів до 

тестування. 

Протягом року  Викладачі 

2.  Організувати  ознайомлення 

студентів  та батьків із загальною 

інформацією щодо зовнішнього 

незалежного оцінювання та 

особливостей його проведення у 

2021 році 

Грудень Куратори, 

викладачі, 

голова ц/к 

3. Здійснити моніторинг щодо вибору 

студентами предметів тестування 

Листопад,  

січень 

Завідувачі 

відділень, 

куратори 

4. Здійснити моніторинг якості 

викладання дисциплін, що 

виносяться на ЗНО 

Протягом року Адміністрація 

5. Проводити тренування в умовах 

наближених до умов проведення 

ЗНО; здійснювати аналіз їх 

результатів 

Протягом року Викладачі 

6. Використовувати тестування як 

навчальний прийом і як контрольну 

форму перевірки знань та вмінь 

студентів 

 

Протягом року 

 

Викладачі 

7. Проводити  групові  та індивідуальні  

консультації з навчальних дисциплін, 

обраних студентами для складання 

ЗНО та ДПА 

 

Протягом року 

 

Викладачі  

8. Забезпечити об'єктивність оцінювання 

навчальних досягнень студентів 

 

Протягом року 

 

Викладачі 

9. Оформити інформаційні куточки 

«ЗНО та ДПА 2021» в аудиторіях 

Грудень 2020 р 
Викладачі, 

дисципліни яких 

виносяться на 

ЗНО, голова ц/к 



10. Розміщувати на сайті навчального 

закладу та на сторінках у соцмережах 

інформацію про організаційні заходи 

щодо підготовки та проведення ЗНО 

 

Систематично 

 

Голова ц/к, 

системний 

адміністратор 

11. Провести методичне об’єднання 

викладачів щодо поширення 

кращого досвіду підготовки 

студентів до ДПА та ЗНО, зокрема в 

умовах дистанційного навчання  

 

Січень 2021 

 

Методист, 

голова ц/к 

12. Посилити інформаційно-

роз'яснювальну та навчально-

тренувальну робочу серед   студентів 

щодо участі у пробному ЗНО – 2021 

 

 

Листопад-

грудень 

Голова ц/к, 

куратори, 

викладачі 

13. Організувати надання 

консультативної допомоги з питань 

формування психологічної готовності 

студентів до ЗНО, прагнення здобути 

належну освіту 

 

Протягом року 

 

Психолог 

Куратори  

Батьки 

 

 
 

По третьому питанні слухали Вербіцьку А.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії з інформацією щодо  плану профорієнтаційної роботи на  2020-

2021 н.р. Доповідаюча ознайомила присутніх з особливостями вступної кампанії, 

акцентувавши увагу на необхідності якомога швидше розпочинати 

профорієнтаційну роботу, а також наголосила на он-лайн формах спілкування з 

потенційними абітурієнтами. Вербіцька А.В. коротко підсумувала минулу вступну 

кампанію, наголосила на тому, що цього року потрібно не забувати про абітурієнтів 

на базі 11 класів. 

 

Рішення: 

1. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р. 

2. Відповідальних за дотримання пунктів плану зобов'язати звітуватися 

відповідно  до встановлених термінів. 

Щотижня                                                                        Голови ц/к 

3. Провести чергову Педагогічну раду з питань вступної кампанії 2021 році   

Січень 2021р.                                                                            Педколектив         

 



По четвертому питанні слухали Пахович Н.М., директора коледжу, з 

інформацією щодо підготовки та організації загальних зборів трудового колективу 

з  виборів  делегатів виробничих підрозділів колективу коледжу для участі у 

виборах Ректора Білоцерківського національного аграрного університету. Загальні 

збори трудового колективу будуть проведені 4 листопада.   

 

Рішення:  

Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради:  ______________________  Н.М.Пахович 

          Секретар                               ______________________  В.Г.Шлапацька 

 

 


