
Протокол № 5  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету” від 03 березня 2021 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Удосконалення інформаційного простору коледжу для забезпечення 

дистанційного та змішаного навчання студентів. 

                                                                             Доповідає: Колісник О.І.     

                

2. Формування соціально-адаптованої особистості через виховання 

студентської молоді. 

                                                                                 Доповідає: Почтар Н.І. 

 

3.    Різне. 

 

 

Виступили: 

1. Пахович Н.М., директор коледжу, нам потрібно йти в ногу з часом, 

будемо думати над тендером на впровадження сайту коледжу та освоєнням 

прийнятної для нас освітньої платформи у дистанційному навчанні. 

2. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, дійсно 

назріло питання в необхідності прийняття для нас у користуванні у процесі 

навчання одну освітню платформу, найбільш для прийнятну, можливо це буде 

Google Classroom. 

3. Дідковська Т.А.,завідуюча відділенням ,,Організація виробництва”, для 

нас зараз стає проблемним залучити студентів до використання освітніх 

платформ, адже в процесі роботи викладачі стикаються із тим, що зі 

студентами ми не маємо зворотнього зв’язку. 

 

 

            Рішення: 

 

1. Розпочати роботу над оформленням напрацювань згідно номінацій 

зазначених в Положенні про електронний освітній ресурс. 

               До 01.07. 21                                              Педагогічний колектив 

2. Забезпечити розробку сайту навчального закладу на основі системи 

керування вмістом 

               До 01.09.2021                                            Адміністрація  
 



3. Активізувати роботу керівників структурних підрозділів зі створення міні-

сайтів (сайтів структурних підрозділів). 

              До 01.04.2021                                            Голови ц/к, зав відділення,  

                                                                                    зав. методичним кабінетом 
  
4. Розробити методичні рекомендації щодо оформлення електронного 

портфоліо викладача. 

             До 01.04.2021                                              Зав. методичним кабінетом  
 

5. Розробити план заходів, призначити відповідальних осіб та механізм 

впровадження в навчальному закладі освітньої платформи Google 

Classroom. 

            До 01.04.2021                                                Зав. методичним кабінетом  
 

 

Виступили: 
 

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

процесі навчання в коледжі студенти набувають навиків спілкування між 

собою, вчаться самостійності, відповідальності за свої вчинки, дії. 

2. Колісник О.І., методист коледжу, важливу роль у формуванні людських 

якостей відіграє дозвілля студентів, адже в процесі побутових відносин  

студенти гуртуються,  знаходять спільні інтереси. 

3. Пахович Н.М., директор коледжу, ми намагаємося надати нашим 

студентам велику поле діяльності у позаурочний час, для того, щоб молода 

людина була повністю зайнята чи спортивними заходами, чи культурними, 

змогла себе реалізувати. 

4. Макаренко Ю.М., голова циклової комісії економічних дисциплін, у нас 

добре поставлена виховна робота, адже наші студенти також виховуються і у 

праці відвідуючи і навчальну ферму, начальне колекційно-дослідне поле, 

упорядковуючи відведену для кожної групи ділянку парку.   

 

            Рішення: 

1. Розробити  комплекс  сучасних ефективних  форм,  методів виховної 

роботи враховуючи вікові особливості студентів. 

             До 01.04.2021 року.                                               Заступник з виховної      

                                                                                              роботи, методисти. 
 

2. Здійснити моніторинг освітнього середовища навчального закладу з 

метою  виявлення  актуальних  можливостей та перешкод  для  забезпечення 

соціалізації студентів. 

             Постійно.                                                                Практичний психолог 
 

3. Активізувати роботу з студентами, що мають ознаки обдарованості і 



дезадаптованості. 

            Постійно.                                                               Заступник з 

                                                                                          виховної роботи,         

                                                                                          куратори   академічних        

                                                                                          груп,  викладачі,    

                                                                                          практичний психолог,                        

                                                                                          

4. Здійснити облік та відстеження проходження адаптації новоприбулих 

студентів з метою профілактики дезадаптації. 

            Постійно                                                                 Практичний психолог 

 
5. Розробити   методичні  рекомендації  для   викладача  щодо створення  

продуктивного психологічного клімату на занятті. 

              До 15.03.2021 року                                                Практичний психолог 

 

 

По третьому питанні слухали:  Гирич Л.В, голову ц/к зоотехнічних 

дисциплін, яка зачитала характеристику викладача Дзюбенко Олени 

Григорівни, та запропонувала порушити клопотання перед атестаційною 

комісією Департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації про присвоєння вищої кваліфікаційній категорії. 

 Слухали Вакулік С.Л, завідуючу технологічним відділенням, яка 

зачитала характеристику викладача Капленко Світлани Миколаївни, та 

запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про 

присвоєння вищої кваліфікаційній категорії. 

Слухали Капленко    С.М,    голова    ц/к    агрономічних    дисциплін,    

яка    зачитала характеристику викладача: Пахович Наталії Марцинівни, та 

запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про 

підтвердження раніше присвоєної вищої кваліфікаційної категорії та 

присвоєння звання «викладач-методист»;  Пахович Ігоря Леонідовича, та 

запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про 

підтвердження раніше присвоєної вищої кваліфікаційної категорії та 

присвоєння звання «старший викладач»;  Погорєлової  Галини Миколаївни, 

та запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про 

підтвердження раніше присвоєної вищої кваліфікаційної категорії та 

присвоєння звання «старший викладач»;  Шлапацької  Валентини 



Григорівни, та запропонувала порушити клопотання перед атестаційною 

комісією Департаменту освіти і науки Київської    обласної   державної    

адміністрації   про    підтвердження    раніше присвоєної вищої кваліфікаційної 

категорії та присвоєння звання «старший викладач». 

Слухали Дідковську Т.А., завідуючу відділенням «Організація виробництва», 

яка зачитала характеристику викладача Панченка Анатолія Анатолійовича, та 

запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про 

підтвердження раніше присвоєної вищої кваліфікаційної категорії та 

присвоєння звання «старший викладач». 

Слухали Вощана В.Г., голову ц/к технічних дисциплін, який зачитав 

характеристику викладача Пилипенко Ніни Петрівни, та запропонував порушити 

клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації про присвоєння вищої кваліфікаційній категорії. 

 Слухали викладачів Рибак Світлану Володимирівну, Лисенка Віктора 

Миколайовича, Дідковську Тетяну Андріївну, Моргун Надію Василівну які 

проінформували педагогічну раду про проходження ними у лютому, березні  

2021 року курсів підвищення кваліфікації на освітній платформі масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus та порушили клопотання про 

підтвердження проходження ними даних курсів. 

Слухали Стукаленко Ніну Вікторівну, викладача коледжу, яка 

проінформувала присутніх про проходження нею у лютому 2021 року курсів 

підвищення кваліфікації  у ТОВ ,,Дінтернал Ед’юкейшн”  та  освітній 

платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus та порушила 

клопотання про підтвердження проходження нею даних курсів. 

Слухали Вакулік С.Л., завідуючу технологічним відділенням, яка 

представила на розгляд педагогічної ради заяви  від студентів ІV курсу 

спеціальності ,,Виробництво і переробки продукції тваринництва”  Демешко 

А., Демченко М. про надання їм графіка вільного відвідування навчальних 

занять у зв’язку із працевлаштуванням. 

Рішення: 

1. Клопотати при підтвердженні кваліфікаційної категорії «викладач вищої 

категорії» під час атестації у 2021 навчальному році викладачам: Пахович 

Н.М. присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»; Пахович І.Л. 

присвоїти педагогічне звання «старший викладач»; Панченко А. А. присвоїти 

педагогічне звання «старший викладач»; Погорєлова Г.М присвоїти 

педагогічне звання «старший викладач»; Шлапацька В.Г присвоїти 

педагогічне звання «старший викладач». 

2. Клопотати   про   присвоєння   вищої   кваліфікаційної   категорії   під  час 

атестації у 2021 навчальному році викладачам: 

     Дзюбенко О.Г; Капленко С.М.; Пилипенко Н.П. 

3. Задовольнити клопотання викладачів  Рибак С.В., Лисенко В.М., 

Дідковська Т.А., Стукаленко Н.В., Моргун Н.В. про підтвердження 

проходження ними курсів підвищення кваліфікації  у ТОВ ,,Дінтернал 

Ед’юкейшн”  та  освітній платформі масових відкритих онлайн - курсів 

Prometheus . 



4. Надати графік вільного відвідування навчальних занять студентам ІV 

курсу спеціальності ,,Виробництво і переробки продукції 

тваринництва”  Демешко А., Демченко М., так як вони представили 

документи про працевлаштування за фахом. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради:  ______________________  Н.М.Пахович 

          Секретар                               ______________________  В.Г.Шлапацька 

 


