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Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 
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Порядок денний 
 

1. Організаційно-педагогічні умови забезпечення якості професійного 

навчання в коледжі: заходи щодо покрашення професійної освіти в 

навчальному закладі 

                                                                      Доповідає:    Погорєлова Г.М. 

 

2. Підсумки освітньої діяльності за І семестр 2021-2022 н.р. 

                                                                       Доповідають: Вакулік С.Л., 

                                                                                                   Дідковська Т.А. 

                                                                                                     

 

 

3. Різне  

 

 

Слухали Погорєлову Г.М., заступника директора з навчальної роботи, 

яка сказала,  що сучасний світ стає дедалі більш складним та  динамічним, 

тому інтеграція в сучасне суспільство і визначення свого місця в житті 

вимагають щораз більших зусиль від кожної людини. Потрібно не просто 

володіти великим об'ємом інформації, але і вміти постійно оновлювати свої 

знання, відкидаючи ті, що не втримали перевірки часом. Сьогодні авторитет 

викладача не може базуватися лише на повазі. Заклади освіти перестати бути 

єдиним джерелом інформації та освіти. Тому головне завдання коледжу 

полягає не в тому, щоб дати студентам певний обсяг інформації, а в тому, 

щоб навчити їх вчитися. 

Сьогодні заклад освіти має готувати не лише носія знань, а й творчу 

особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентно-

спроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя. 

Далі доповідаюча зупинилася на детальному викладі планування 

освітньої діяльності у навчальному закладі, опираючись на ,,Положення про 

організацію освітнього процесу ”, стандарти фахової перед вищої освіти, 

освітньо-професійну програму, на підставі якої розробляється навчальний 



план та робочий навчальний план для кожної освітньої програми. 

Підготовкою навчально-методичних комплексів з дисциплін забезпечують 

педагогічні працівники, комплекси щорічно оновлюються, доповнюються. 

 Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 

здобувачів освіти в Коледжі відповідає ліцензійним та акредитаційним 

вимогам, що визначають нормативи для забезпечення підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, матеріально-технічною та інформаційною

 базою, зазначила доповідаюча, а саме: 

• забезпечення навчального середовища приміщеннями, що необхідні для 

проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних та 

індивідуальних занять, консультацій, навчальної та виробничої практик: 

Такими адаптованими аудиторіями для проведення лекційних занять, 

захистів практик, курсових робіт є кілька обладнаних аудиторій. У планах 

дообладнання мультимедійною дошкою та проектором ще двох аудиторій; 

• щорічне проведення атестації діючих навчальних кабінетів з метою 

удосконалення матеріально-технічної бази, приведення умов навчання у 

відповідність до існуючих вимог охорони прані та пожежної безпеки;  

• забезпечення освітнього процесу та інших видів діяльності Коледжу 

сучасними методами в галузі інформаційних технологій, у тому числі 

інформаційними навчальними та контролюючими системами, 

комунікаційними порталами для здобувачів освіти і викладачів;                    

• забезпечення бібліотеки коледжу доступності до сучасних джерел 

інформації та можливості для самостійної роботи здобувачів освіти; 

• забезпечення освітнього процесу навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях. 

Протягом останніх двох десятків років, відбувається процес переходу 

від традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних технологій. Це 

стало можливим здебільшого з розвитком мережі Інтернет, що дало 

можливість пересилати необхідну кількість даних з одного кінця світу в 

інший, вільно вести дискусії з іншими користувачами мережі в online режимі 

і розміщувати інформацію на Інтернет-сайтах, роблячи її доступною для всіх 

бажаючих.  

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах 

відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми 

різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій в 

інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та 

спілкування.  

 Далі Погрєлова Г.М. дала характеристику основних рис дистанційного 

навчання , таких як гнучкість, паралельність, економічність, соціальна 



рівність та інші, зазначивши при цьому, що дистанційне навчання надає 

здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, 

підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості 

для творчого самовираження, знаходження та закріплення різних 

професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізовувати 

абсолютно нові форми і методи навчання із застосування концептуального і 

математичного моделювання явищ і процесів. Розвиток дистанційного 

навчання буде продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком Інтернет-

технологій і вдосконалення методів дистанційного навчання. 

 Продовжуючи свій виступ, доповідаюча ознайомила присутніх з 

результатами анкетування студентів І - ІІІ курсів щодо дистанційної форми 

навчання. 

 Одним із дієвих способів подолання наявного прориву між 

теоретичними знаннями та практичними навичками студентів, яка має місце 

на даний час у сучасній освіті є застосування дуальної форми здобуття 

професійної освіти. 

Але потрібно розуміти, що дуальна освіта - це не панацея, вона 

підходить тим студентам, хто має бажання, витримку, мотивацію, бачить 

перспективу в обраній професії. 

На січень місяць запланована робоча зустріч з керівництвом ПрАТ 

«Миронівська птахофабрика» щодо підписання угоди про дуальне 

навчання . 

З 20 травня 2021 календарного року, розпочата фіксація проходження 

виробничого стажування на базі передових господарств регіону. На 

сьогоднішню дату підвищення кваліфікації пройшли 23 члени педагогічного 

колективу, тривалістю в основному 2 год. Видані відповідні підтверджуючі 

сертифікати. 

З метою підвищення доступності та оперативності інформації 

методичного спрямування створено сайт методичного кабінету, що діє в 

межах сайту коледжу. 

Він має вкладки: атестація, підвищення кваліфікації, школи 

майстерності, на допомогу, педагогічні інновації на видавничій площині та 

рубрика для планової документації. 

Восени цього року, продовжуючи започатковану традицію, був 

випущений другий номер вісника методичної служби. Він включив у себе 

виступи викладачів в межах роботи педагогічної ради, Школи педагогічної 

майстерності та викладача-початківця. Матеріал є узагальненням досвіду 

роботи членів педагогічного колективу на теренах нашого закладу. Витяги з 

цього журналу ви бачите на екрані. 



З метою підвищення кваліфікаційного рівня здобувачів освіти 

протягом календарного 2021 року членами педагогічного колективу є певні 

напрацювання, які б хотілось відмітити: 

- проведення екскурсій з метою урізноманітнення форм занять та 

набуття практичних навиків. За сприяння дирекції коледжу було реалізовано 

понад 10 екскурсій, 5 з них - професійного спрямування, задіяно 11 

викладачів. 

- участь у олімпіадах, що за карантинних обмежень можливо 

дистанційно. У Всеукраїнських олімпіадах з фізики, інформатики, 

української мови, охорони праці прийняли участь студенти нашого коледжу 

підготовлені викладачами Мозговою Ю.С, Турченко Г.М., Приходченко І.А. 

Хотілось відмітити викладача Мозгову Юлію Сергіївну, яка підготовила 

студентів до участі більш як у чотирьох Всекраїнських конкурсах, 

організованих ТОВ «На урок» та «Всеосвіта». 

Отже, робимо висновок, що для забезпечення якості освіти 

оптимальним є поєднання традиційних, інноваційних методів навчання з 

використанням можливостей дистанційного навчання, що дає змогу перейти 

до системної моделі навчання, організувати творчу професійну діяльність 

студентів, особистісно орієнтувати процес навчання в коледжі, завершила 

свій виступ Погорєлова Г.М. 

    

             Рішення: 

1. З метою формування ключових компетентностей студентів, набуття 

ними досвіду пошукової діяльності і використання набутих знань, умінь, 

навичок у повсякденному житті активно використовувати проектні 

технології навчання. 
 

               Протягом року                                         Викладачі 

 

2. Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, 

формування мовленнєвої, цифрової, комунікаційної, інклюзивної, емоційно-

етичної компетентностей через різні форми, види підвищення кваліфікації. 
 

             Протягом року                                                Адміністрація 

                                                                                             завметодкабінетом 

                                                                     голови ц/к 

 



3. Організувати роботу з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників згідно нормативних вимог з урахуванням індивідуальних потреб 

та забезпеченням ефективності освітнього процесу. 
 

               Протягом року                                                Адміністрація, 

                                                                                   завметодкабінетом 

 

4. Працювати над удосконаленням форм і методів індивідуальної 

роботи зі студентами та їх батьками. 
 

             Протягом року                                                  Зав. відділення, 

                                                                                               куратори груп,     

                                                                                               викладачі 

 

5. З метою ефективної підготовки до ДПА (у формі ЗНО) під час 

дистанційного навчання викладачам у своїй діяльності використовувати 

онлайн-ресурси професійного спрямування. 
 

            Протягом року                                                   Викладачі коледжу 

 

 

6. Вишукувати можливість для зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення лабораторій, навчальної майстерні сучасним обладнанням, 

приладами і інструментами. 
 

              Протягом року                                                Дирекція 

 

7. Продовжувати соціальне партнерство роботодавців та коледжу, 

спрямоване на забезпечення якісної професійно-практичної підготовки. 

Поєднувати інтереси навчального закладу з роботодавцями у забезпеченні 

якості освіти та робочої сили. 
 

              Протягом року                                                 Адміністрація 

 

8. Забезпечити проведення екскурсій на провідні підприємства, 

організації, установи для студентів всіх спеціальностей з метою їх мотивації 

до поглибленого вивчення спецдисциплін та подальшого працевлаштування 

за обраним фахом. 
 

              Протягом року                                                  Адміністрація 

                                                                                         керівники практик 



 

9. Розробити плани заходів з підготовки студентів до проходження 

ЗНО, ДПА у 2022 році 
 

    Грудень 2021 року 

  

10. Забезпечити роботу консалт-студій на базі опорних закладів освіти 

для підготовки студентів до ЗНО, ДПА  
 

  Упродовж 2021-2022 навчального року. 

  

11. Забезпечити вивчення природничо-математичних і лінгвістичних 

дисциплін на профільному рівні. 
 

 Упродовж 2021-2022 навчального року. 

  

12. Сприяти участі викладачів загальноосвітніх дисциплін у науково-

методичних заходах з питань упровадження компетентнісного підходу у 

освітньому процесі  
 

 Постійно 

  

13. Проводити системну роботу з питань формування психологічної 

готовності студентів до участі в ЗНО  
 

 Постійно 

  

14. Проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед студентів та 

батьківської громадськості  щодо умов та особливостей проведення ЗНО, 

ДПА у 2022 році 
 

Постійно 

 

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

відділенням з інформацією щодо завершення заліково-екзаменаційної сесії у 

студентів відділення. Доповідаюча детально ознайомила присутніх із станом 

успішності та відвідування занять  у академічних групах І –ІV курсів 

відділення та кількістю стипендіатів у кожній групі та на відділенні загалом. 

Доповідаюча зазначила , що на відділенні 12 відмінників , 33 хорошиста, 

98 стипеній, що становить 33, 91 відсоток.  Найбільше відмінників у групах 

ТТ-18, ТТ-19 та Агро – 18. Студенти Ткач (група ТТ – 19) та студент 

Маринеску (група Агро – 20)  відраховані за академічну заборгованість.  



Слухали з інформацією Дідковську Т.А., завідуючу відділенням 

,,Організація виробництва ”, яка проінформувала присутніх зі станом 

успішності та відвідування у академічних групах відділення. Найбільше 

відмінників у групі Мен - 20 і Мен – 19. Всього на відділенні 8 відмінників, 

54 хорошиста, 93 стипендії, що становить 33% 

 

Рішення: 

1. Відрахувати Маринеску Вадима (Агро-20) та Ткача Дмитра (ТТ-19) із 

числа студенті в зв’язку із академічною заборгованістю. 
 

2. Надати можливість студентам Гиричу Ярославу (ФГ – 19) та Єфіменко 

Вадиму (АТ – 18)  ліквідувати академічну заборгованість до 28.01.2022 

року. 
 

3. Перевести на навчання за державним замовлення студента групи  Агро 

– 19 Братаніча Максима. 
 

4. Перевести студента групи Мен – 20 Токарчука Євгена на спеціальність 

,,Агрономія” із доздачею академічної різниці . 
 

5. Провести засідання стипендіальної комісії 29.12.2021 року. 

 

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

Приймальної комісії, яка проінформувала присутніх із станом поданих заяв- 

анкет до навчального закладу на сьогоднішній день та сказала, що 

підготовлені проспекти, анкети та інша необхідна рекламна документація для 

проведення профорієнтаційної роботи. 

 

Рішення: 

1. Інформацію доповідаючої прийняти до відома 

 

 

 

     Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

     Секретар                               ______________________  В.Г. Шлапацька 

 


