
 Протокол № 3  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету” від 28 грудня 2020 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Нова система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та 

формування професійної майстерності викладача 

                                                                             Доповідає: Колісник О.І.     

                

2. Моніторинг якості загальноосвітньої та професійної підготовки студентів 

за перше півріччя 2020-2021 н.р. 

                                                                              Доповідає: Вакулік С.Л. 

 

3. Затвердження Правил прийому на навчання до ВСП «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» на 

2021 рік 

Доповідає: Вербіцька А.В. 

 

4.    Різне. 

 

По першому питанні слухали Колісник О.І., методиста коледжу, яка 

сказала, що згідно наказу МОН №1451 від 23.11.2020 був скасований наказ 

№1341 від 30.10.2020 «Про затвердження методичних рекомендацій для 

професійного розвитку науково - педагогічних працівників», з яким ми 

познайомились на минулому засіданні Школи педагогічної майстерності. 

Натомість наказом №1504 від 04.12.2020р. затверджені нові «Методичні 

рекомендації для професійного розвитку науково - педагогічних працівників», 

які повинні буди доведені до відома педагогічних працівників. 

Загальний обсяг курсів підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

не може бути менше ніж 150 годин на 5 років. Обсяг ПК (підвищення 

кваліфікації)  установлюється в годинах або кредитах (один кредит становить 30 

годин) за накопичувальною системою. 

Керівники, заступники керівників, які вперше призначені на відповідну 

посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади 

протягом двох перших років в обсязі не менше 90 годин. 

У разі викладання декількох навчальних предметів педагогічні працівники 

самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації. 

Документ про ПК повинен містити інформацію: повне найменування 



суб'єкта ПК; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підвищувала кваліфікацію; 

форму, вид, тему ПК та його обсяг;   опис досягнутих результатів навчання;  

дата видачі та обліковий запис документа;  найменування посади особи, яка 

підписала документ від імені суб'єкта ПК та її підпис;  дата видачі та обліковий 

запис документа про ПК. 

Педагогічна рада затверджує орієнтований план ПК, що формується з 

урахуванням пропозицій педагогічних працівників, але не пізніше 25 грудня 

поточного року. 

Після затвердження кошторису закладу на відповідний рік та 

оприлюднення загального обсягу коштів, передбаченого для підвищення 

кваліфікації, педагогічний працівник протягом наступних 15 календарних днів 

має подати керівникові закладу освіти свою пропозицію до плану підвищення 

кваліфікації на відповідний рік.  

Далі доповідаюча проінформувала присутніх про особливості 

формування орієнтовного і річного плану підвищення кваліфікації, зазначивши 

при цьому, що план може бути зміненим впродовж року  в порядку, 

визначеним педагогічною радою. 

      Порядок визнання результатів ПК встановлюється педагогічною радою . 

   Педагогічний працівник протягом 1 місяця після завершення ПК подає до 

педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів ПК та 

документ про проходження ПК. 

    Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні 

педагогічної ради. 
Для визнання результатів ПК педагогічна рада має заслухати педагогічного 

працівника щодо якості реалізації програми ПК. 
Однією з основних умов визнання результатів ПК має бути набуття 

педагогічним працівником нових та вдосконалення наявних компетентностей. 
Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника 

закладу освіти  про стан проходження ним ПК з додаванням копій отриманих 
документів про ПК. 

Одним із підпунктів мого сьогоднішнього виступу, продовжувала 

Колісник О.І., є аналіз якості дистанційного навчання у нашому коледжі 

впродовж карантинного періоду. Основним електронним джерелом став сайт 

навчального закладу, на якому розміщено інформацію в розрізі груп, курсів, 

дисциплін.  Результати аналізу хотілось наочно представити на прикладі групи 

ФГ-18, на якій я є куратором. Із 13 дисциплін, які вивчались протягом 

семестру, троє викладачів продовжують практикувати табличну форму подачі 

матеріалу. Частина цих таблиць доповнюється активними гіперпосиланнями, 

лекційним матеріалом та практичними завданнями. 

Позитивним моментом є розбивка завдань в розрізі тижневого 

навантаження (відповідна папка). Моментом обов'язковим для запозичення є 

розміщення поодиноко контактної інформації викладача.  

В цілому, зазначила доповідаюча, порівняно з минулим семестром, 

коли практикувались дистанційна форма навчання, спостерігається значне 



підвищення рівня подачі матеріалу. Однак гострим залишається питання вибору 

та поступового переходу на одну із запропонованих платформ дистанційного 

навчання.  

Таким чином, умови сьогодення вимагають від нас постійного 

вдосконалення, роботи над собою, самодисципліни, самоосвіти, які ми так часто 

ставимо в обов'язок нашим студентам. 

 
Виступили :  
 

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

останнім часом серед пропозицій щодо підвищення кваліфікацій установи не 

дають повної, вичерпної інформації щодо строків проходження, видів та форм 

курсів. Тому на даному етапі ми стикаємося із певною неузгодженістю.  

 

Рішення: 
 

1. У своїй професій професійній діяльності керуватись «Методичними 

рекомендаціями для професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників» 
        Постійно                                      Зав методкабінетом,            

                                                              педпрацівники 

 
2. Здійснювати постійний моніторинг можливості вдосконалення 

педагогічної майстерності, професійного зростання та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників коледжу. 

        Постійно                                     Зав методкабінетом   

          

3. Підвищити відповідальність голів циклових комісій за збір, накопичення та 

своєчасність подання інформації щодо напрацювань викладачів та 

підвищення їх фахового рівня. 

                                                                           Голови  ц/к 

4. Працювати над пошуком і впровадженням нових технологій дистанційного 

навчання. 

          Постійно                                    Зав методкабінетом, 

                                                              педпрацівники 

         

 По другому питанні слухали із доповіддю Вакулік С.Л., завідуючу 

технологічним відділенням, яка сказала, що контингент студентів відділення 

становить 308 осіб, і за результатами сесії ми маємо наступні показники: 

групи І курсу:  

 Агро – 20:  якісна успішність 41,4, середній бал 6,07, кількість 

державних місць 34, отримують стипендію 9 осіб; 

ТТ – 20: якісна успішність 58,3, середній бал 6,82, кількість державних 

місць 30, отримують стипендію 12 осіб; 

групи ІІ курсу:  



 Агро – 19:  якісна успішність 46,5, середній бал 7,34, кількість 

державних місць 44, отримують стипендію 16 осіб; 

 ТТ – 19:  якісна успішність 52,4, середній бал 6,86, кількість державних 

місць 36, отримують стипендію 17 осіб; 

групи ІІІ курсу:  

Агро – 18:  якісна успішність 52,4, середній бал 3,7, кількість державних 

місць 42, отримують стипендію 12 осіб; 

ТТ – 18:  якісна успішність 57,7, середній 3,8, кількість державних місць 

37, отримують стипендію 15 осіб; 

групи ІV курсу:  

 Агро – 17:  якісна успішність 55,7, середній бал 3,8, кількість державних 

місць 38, отримують стипендію 15 осіб; 

групи І курсу:  

 ТТ – 17:  якісна успішність 62,7 середній бал 3,72 кількість державних 

місць 34, отримують стипендію 10 осіб. 

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

виробництва”,  яка сказала, що відділення налічує 280 студентів і денної 

форми навчання і за підсумками зимової сесії маємо такі результати:  

групи І курсу:  

група МЕН - ФБ – 20:  якісна успішність56,8, середній бал 6,94, 

кількість державних місць20, отримують стипендію 9 осіб; 

група ФГ – 20:  якісна успішність 32,0, середній бал 6,21, кількість 

державних місць20, отримують стипендію 8 осіб;  

група АТ – 20:  якісна успішність 43,73, середній бал 6,35, кількість 

державних місць 22, отримують стипендію 10 осіб; 

групи ІІ курсу:  

група МЕН – 19:  якісна успішність 58,04, середній бал 7,53, кількість 

державних місць 18, отримують стипендію 6 осіб; 

група ФБ – 19:  якісна успішність 46,5, середній бал 7,16, кількість 

державних місць 10, отримують стипендію 4 осіб; 

група ФГ – 19:  якісна успішність 42,0, середній бал 6,63, кількість 

державних місць 24, отримують стипендію 8 осіб; 

група АТ – 19:  якісна успішність 48,86, середній бал 7,54, кількість 

державних місць 22, отримують стипендію 10 осіб; 

групи ІІІ курсу:  

група МЕН – 18:  якісна успішність 59,76, середній бал 3,76, кількість 

державних місць 13, отримують стипендію 6 осіб; 

група ФБ – 18:  якісна успішність 60,0, середній бал 3,91, кількість 

державних місць 11, отримують стипендію 5 осіб; 

група ФГ – 18:  якісна успішність 38,85, середній бал 3,52, кількість 

державних місць 19, отримують стипендію 8 осіб; 

група АТ – 18:  якісна успішність 59,9, середній бал 3,79, кількість 

державних місць 21, отримують стипендію 9 осіб; 

групи ІV курсу:  



група ФГ – 17:  якісна успішність 53,82, середній бал 3,56, кількість 

державних місць 24, отримують стипендію 8 осіб; 

група АД – 17:  якісна успішність 65,48, середній бал 3,93, кількість 

державних місць 21, отримують стипендію 9 осіб; 

 

              Рішення 

1. Результати семестрового контролю врахувати при нарахуванні стипендії 

на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

Січень 2021 року       Стипендіальна комісія 

 

2. Засідання стипендіальної комісії провести до 22 січня 2021 року 

20 січня 2021 року     Стипендіальна комісія 

 

3. Студенту групи ІІІ ФГ Бесарабу В. надати можливість перездати 

навчальну дисципліну «Основи тваринництва і бджільництва» та 

навчальну практику з дисципліни 

До 25 січня 2021 року                         Заступник директора з             

навчальної роботи 

  Заввідділенням 

 

4. Проаналізувати стан взаємодії викладачів зі студентами, що навчаються 

за індивідуальним графіком 

Січень 2021 року    Заввідділенням 

       Куратори 

       Викладачі 

 

5. На засіданням циклової комісії провести детальний аналіз якості 

навчального матеріалу, що виставляється в період дистанційного 

навчання членами циклової комісії 

До 25 січня 2021 року   Голови циклових комісій 

 

6. Систематично на засіданнях циклових комісій презентувати методичні 

напрацювання членів циклової комісії у проведенні дистанційних занять 

За планом  Заступник директора з              

                                                             навчальної роботи 

   Завметодкабінетом 

   Голови ц/к 

 

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

приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з особливостями Правил 

прийому на 2021- 2022 н. рік. Зокрема термінами подачі документів  для 

навчання за державним замовленням та за контрактом та іншими 

особливостями.  

 



Рішення: 
 

1. Затвердити Правила прийому на 2021 – 2022 навчальний рік. 

 

По четвертому питанні слухали пропозиції щодо включення до списків 

на отримання стипендії студентів, що мають високий середній бал успішності 

за результатами зимової сесії.  

 

Рішення:  
 

1. Включити до списків на отримання стипендії студентів, що мають 

високий середній бал успішності за результатами зимової сесії: 

Свистун – МЕН – 19,   

Кишка Альона – МЕН – 18,  

Перетятько О., Михайленко В. – АД – 18 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради:  ______________________  Н.М.Пахович 

          Секретар                               ______________________  В.Г.Шлапацька 

 

 

 


