
Протокол №6 
позачергового засідання педагогічної ради 

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П. Х. Гаркавого  

Білоцерківського національного аграрного університету»                                  

від 14 березня 2022року 

 

Порядок денний 

1. Щодо відновлення освітнього процесу та підготовкою до завершення 

навчального процесу 

                                                                             Доповідає: Пахович Н.М. 

2. Щодо присвоєння кваліфікацій: 

- вищої кваліфікаційної категорії Курнікову Сергію Івановичу, Рибці 

Катерині Миколаївні; 

- звання «викладач-методист» Долинюк Галині Василівні, 

викладачам  ВСП «Маслівський аграрний фаховий  коледж  ім.П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету» 

                                                                         Доповідає: Колісник О.І. 

 

1. По першому питанню слухали Пахович Н.М., директора коледжу, 

яка довела до відома членів педагогічної ради необхідність відновлення 

освітнього процесу та підготовку до завершення навчального року. 

З цією метою необхідно провести аналіз навчальних планів на 2021-2022 

навчальний рік та при неможливості виконання  частини освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, практику прийняття рішення про внесення змін до 

навчальних планів. По  окремих курсах розглянути можливість дострокового 

завершення поточного навчального року. 

Для студентів випускних курсів необхідно забезпечити повне виконання 

навчальних планів. Міністерство освіти  і науки України рекомендує за 

неможливості   виконання випускних дипломних проєктів, замінити їх 

випускними іспитами дистанційно з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Рішення: 

1.  Освітній процес в коледжі відновити з 14 березня 2022 року для всіх 

здобувачів освіти. 

 

З 14.03.2022року                                Заступник директора з навчальної              

                                                             роботи, завідувачам відділенням,                            

                                                            завідувачу методичним кабінетом,                              

                                                             голови ц/к, викладачі  

  

2. Проаналізувати можливість виконання всіх частин освітніх компонентів 

навчальних планів у дистанційному режимі. Надати, за необхідності, 

пропозицій щодо внесення змін до навчальних планів. 

 

До 28.03.2022 року                  Заступник директора з навчальної              

                                                             роботи, завідувачам відділенням,                                                         

                                                             голови ц/к,   



3. Розглянути можливість дострокового завершення навчального року 

окремими курсами  

            До 28.03.2022 року                       Заступник директора з навчальної              

                                                                             роботи, завідувачам відділенням,                                                         

                                                                             голови ц/к,   

4. На засіданні циклової комісії технічних дисциплін розглянути 

питання щодо написання дипломних проєктів студентами ІV курсу 

спеціальності «Автомобільний транспорт». За неможливості 

виконання виконання, внести пропозиції щодо атестації здобувачів 

освіти у формі випускного іспиту.  

 

До 28.03.2022 року                       Заступник директора з навчальної              

                                                        роботи, циклова комісія технічних     

                                                        дисциплін                                                                                                                

 

2. По другому питанню слухали  Колісник О.І, завідуючу методичним 

кабінетом, яка зачитала характеристику викладача Курнікова Сергія Іановича, 

та запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про 

присвоєння вищої кваліфікаційній категорії. 

Капленко С.М, голова ц/к агрономічних дисциплін, яка зачитала 

характеристику викладача: Рибки Катерини Миколаївни, та запропонувала 

порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту  освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації про присвоєння вищої 

кваліфікаційної категорії; 

Макаренко Ю. М., викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-

методист», яка зачитала характеристику викладача Долинюк Галини Василівни, 

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». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Клопотати при підтвердженні кваліфікаційної категорії «викладач вищої 

категорії» під час атестації у 2021-2022 навчальному році викладачу: 

Долинюк Г.В присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»; 

2. Клопотати про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії під час 

атестації у 2021-2022 навчальному  році викладачам: 

Курнікову С.І; 

Рибці К.М. 

 

Голова педагогічної ради   __________        Наталія ПАХОВИЧ  

Секретар            __________        Валентина ШЛАПАЦЬКА  


