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Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного коледжу                           

ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

                                                   від 26.02.2020 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Забезпечення повноправного освітнього поля шляхом реалізації права 

громадян на студентоорієнтоване навчання, освіту впродовж життя та 

академічну мобільність. 
 

                                        Доповідає: Погорєлова Г.М. 
 

2. Особливості вивчення дисциплін, що виносяться на ЗНО у 2019-

2020н.р. 
 

                                                                                 Доповідає: Вербіцька А.В. 

                                                                                                    Тихонюк С.В.  

3. Затвердження Плану заходів по підготовці до 100-річчя коледжу. 
 

                                                                       Доповідає: Почтар Н.І. 

4. Різне 
 

По першому питанні слухали Погорєлову Г.М.,  заступника директора з 

навчальної роботи, яка сказала, що у сучасному світі країнами-лідерами є 

держави, які виходять з того,що найвигідніші інвестиції – це інвестиції у 

людський капітал. У рейтингу найбільш успішних країн світу, перше місці 

серед 110-ти країн посіла Норвегія. Цей список складається на основі 

вивчення 79 параметрів, включаючи матеріальний стан і якість жиїтя 

громадян, економічні показники, рівень освіти. Україна в рейтингу посіла 69-

е місце в оточенні Домініканської Республіки (68-е місце) та Індонезії (70-е). 

Сучасні технології навчання у фахових коледжах зорієнтовані на 

створення умов для самовираження і саморозвитку студента. Однією з таких 

технологій є студентоорієнтована технологія навчання, у центрі якої 

перебуває особистість студента, її самобутність, самоцінність. 

Студентоорієнтоване навчання у фахових коледжах ґрунтується на певних 

принципах: 

• -  пріоритет індивідуальності, самоцінності студента, який є суб'єктом 

            освітнього процесу;  

• -  співвіднесення    освітніх    технологій    на    всіх    рівнях    освіти        

            із закономірностями професійного становлення особистості; 

•  - визначення   змісту   освіти   рівнем   розвитку   сучасних соціальних,      

   інформаційних, виробничих    технологій і  майбутньої  професійної      



    діяльності;       

• -   випереджувальний   характер   освіти,   що   забезпечує   формування 

              професійної компетентності майбутнього фахівця;    

• -   визначення   дієвості   освітнього   закладу   організацією   освітнього       

    середовища;    

• -   врахування   індивідуального   досвіду   студента,   його   потреби   в 

              самореалізації, самовизначенні, саморозвитку. 

Важлива роль у студентоорієнтованому навчанні відведена діалоговим 

лекціям, дискусіям, спеціальним тренінгам, організаційно-діяльнісним, 

імітаційним іграм, семінарам-тренінгам, розв’язанню проблемних ситуацій 

тощо.     

Серед ключових засобів забезпечення розвитку національної системи 

освіти, яким приділяється увага на державному рівні, наголосила 

доповідаюча, це освіта впродовж життя. З позиції європейських країн, 

цільова група що до навчання протягом життя включає людей у віці 25 – 64 

роки. За останні десятиліття кардинально змінилася система генерації і 

передачі знань, а їх обсяг багаторазово зріз. сьогодні не можна за один раз, за 

5 або 6 років підготувати людину до професійної діяльності на все життя. 

Нині щорічно обновлюються близько 5% теоретичних і 20% професійних 

знань. 

Далі Погорєлова Г.М. сказала, що для визначення поняття безперервної 

освіти використовуються низка термінів, а саме: ,,освіта дорослих”, 

,,продовжена освіта”, ,,перманентна освіта” та ін.  

У кожному з цих термінів зроблено акцент на певній стороні явища, але 

загальною є ідея довічної освіти для дорослої людини. 

Ефективним засобом розвитку системи безперервної освіти є створення 

навчальних центрів, що забезпечують чергування одержання 

фундаментальних знань із практичною діяльністю. Розвиток безперервної 

освіти дозволяє створювати умови для формування гнучких освітніх 

траєкторій, забезпечує набір освітніх послуг, що відповідають динамічному 

розвитку потреб особистості, суспільства, економіки. 

Навчання протягом життя має на увазі зростання інвестицій у людей і 

знання; набуття  основних  навичок,  включаючи цифрову грамотність і 

розширення можливості для інноваційної, більш гнучкої форми навчання. 

Мета полягає в тому), щоб забезпечити людей будь-якого віку рівним і 

відкритим доступом до якісного   навчання. 

Серед загальносвітових тенденцій розвитку суспільства, що 

обумовлюють поширення в розвинених країнах концепції ,,освіта протягом 

життя”, для України особливо актуальними є такі: 



• Зростання ролі людського капіталу у прирості національного багатства. 

Людський капітал у національному багатстві світового співавторства 

складає 64 %, природний капітал - 20 %, а фізичний лише 16 %. 

• Несприятливі демографічні тенденції. Зниження народжуваності та 

старіння населення викликає потребу у створенні умов для навчання 

людей зрілого і старшого віку. Освіта дорослих стає сьогодні важливим 

чинником соціально-економічного розвитку. (Прийом на навчання 

дорослих. Співвідношення працюючих і пенсіонерів в Україні 1:1, в 

країнах ЄС- 1:5) 

• Прискорення    темпів    оновлення    професійних    знань.   Нині   щорічно 

обновляється близько 5 % теоретичних і 20 % професійних знань. 

(Підвищення кваліфікації) 

 

Отже, навчання протягом життя на національному рівні повинне бути 

визначене як повноправне освітнє поле з відповідною увагою до контролю й 

перевірки   якості та забезпеченням  визнання різноманітних форм освіти. 

Насамперед необхідно, щоб державою визнавалися всі можливі форми, 

формати й методи навчання, а не тільки формальна освіта. Важливо, щоб в 

Україні сформувалася   загальна   культура   навчання – щоб   навчання   

цінувалося, заохочувалося й було доступним всім бажаючим, стало 

невід'ємною частиною трудових відносин. 

Реформа освіти вимагає зміни підходів до освітнього середовища, 

трансформації форм і методів навчання, ставить певні вимоги перед 

викладачами. 

Далі Погорєлова Г.М. оприлюднили результати анкетування 

випускників спеціальності ,,Організація виробництва” . Серед питань анкети 

були такі як: ,,Що для вас значили роки навчання в коледжі?”, ,,Яким 

повинен бути викладач (очима випускників)?”, ,,Що слід змінити в коледжі, 

щоб підвищити рівень знань та забезпечити комфортне перебування в 

коледжі та в гуртожитку?”.  
 

Виступили:  

1. Колісник О.І., методист коледжу: зміни в освітньому середовищі – це 

вимоги сучасності, разом з тим, перед викладачем ставляться досить великі 

вимоги, насамперед, працювати над собою, долаючи природний опір людини 

на зміни, консервативність людини. 

Стає очевидним обов’язкова участь викладачів у різних науково-

практичних конференціях, залучаючи  при цьому і студентів. 



2. Пахович Н.М., директор навчального закладу, питання освіти 

впродовж життя висвітлюється і в ,,Законі по фахову передвищу освіту”, на 

який ми і орієнтуємося. 

3. Почтар Н.І., заступник директора з виховної роботи, на відповідних 

рівнях розглядається об’єднання фахової і професійно-технічної освіти, і наш 

навчальний заклад має зайняти свою відповідну нішу. 
 

Рішення: 

1. Забезпечити створення умов для всебічного гармонійного розвитку кожної 

людини, незалежно від віку, попередньо здобутої професії або спеціальності, 

місця проживання. 

Постійно                                                           Адміністрація 

                                                                                      Викладачі 

2. Підбір методів та форм навчання здійснювати з обов'язковим урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів, мотивів та інтересів. 

Постійно                                                            Голови ц/к 

                                                                                      Зав.методкабінетом              

                                                                                      Викладачі  

3. У своїй роботі орієнтуватися на активні методи роботи зі студентами, 

використовувати   сучасні   інноваційні   технології   навчання,   спрямовані   

на підвищення рівня знань студентів. 

Постійно                                                            Голови ц/к 

                                                                                      Зав. методкабінетом   

                                                                                      Викладачі 

4. Забезпечити реалізацію студентоорієнтованого навчання шляхом 

організації освітнього середовища, спрямованого на задоволення потреб і 

інтересів студентів. 

Постійно                                                             Адміністрація 

                                                                                        Викладачі 

5. З метою подолання розриву між теорією і практикою працювати над 

впровадженням в освітній процес дуальної форми навчання та її елементів. 

           Постійно                                                            Адміністрація 

                                                                        Зав. практичним навчанням         

                                                                              Викладачі 

6. Створення    умов    для    самоосвіти    викладачів,    стажування    на 

виробництві та підвищення кваліфікації при відповідних закладах   освіти      

           Постійно                                                            Адміністрація 

                                                                              Зав. методкабінетом 

 



По другому питанню слухали Вербіцьку А.В., викладача дисципліни 

,,Історія України”, яка сказала, що у 2020 році випускники технікумів, 

коледжів складатимуть ЗНО з трьох дисциплін: ,,Українська мова і 

література”, ,,Математика” або ,,Історія України” (на вибір), і третя 

дисципліна за вибором студента. Зміст ЗНО визначено Програмою 

зовнішнього незалежного оцінювання з ,,Історії України” для осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 

2018 року № 696. 

У 2020 році на здачу ДПА з ,,Історія України” у формі ЗНО 

зареєструвалися 72 студента коледжу.  

Далі доповідаюча коротко ознайомила присутніх із структурою роботи, 

а саме: кількістю завдань, формою завдань та розказала певні особливості, 

які містить сертифікаційна робота з ,,Історії України”. 

Вербіцька А.В. зазначила, що матеріал з першої частини «Історія 

України XX - початку XXI ст.» вивчається студентами на І та II курсі у 

коледжі. Відповідно матеріал Частина 2 «Історія України від найдавніших 

часів до кінця XIX ст.» вивчався у школі з 5-9 клас. 

Тому при підготовці більше уваги приділяємо частині першій, 

результати якої зараховується, як ДПА. 

Підготовку до ДПА здійснюємо за багатьма джерелами. Головним 

посібником є збірка завдань ЗНО з Історії України, також довідник з Історії 

України автора Гісем О.В. та ін. 

На навчальних заняттях я також даю матеріал з посібників автора 

Середницької, оскільки в них стисло,  проте змістовно викладено навчальний 

матеріал.  

Але, на превеликий жаль курс ,,Історія України” на II курсі 

закінчується в першому семестрі, а відповідно пройдений матеріал 

забувається. 

Для того,  щоб мати можливість надавати додаткові консультації студентам, 

я створила групи у Вайбері (окрему з кожною академічною групою), де 

додаю матеріал на опрацювання, після чого перевіряю конспекти. 

Особисто у своїй групі постійно проводжу бесіди, наголошую на 

відповідальному ставленні до   підготовки до ДПА, також неодноразово 

інформую батьків, про наслідки не успішної здачі ДПА. 

На останок хочу сказати, зазначила доповідаюча, що для того, щоб добре 

здати ЗНО з ,,Історії України”  інколи недостатньо знань лише з даної 

дисципліни. Якщо студенти будуть старатися вчити такі дисципліни, як 

географія, українська література, то їхні шанси успішно скласти саме 



,,Історію” зростуть незрівнянно. Тому що питань, пов'язаних із картами, 

пам'ятками культури і мистецтва чи діячами культури або мистецтва на ЗНО 

з ,,Історії України” завжди більше, ніж достатньо. 

Аналізуючи всі нюанси підготовки наших студентів до ДПА, хотіла б 

зазначити, що такі групи як: МЕН-18, ФБ-18, АТ-18 більш відповідальніше 

відносяться до підготовки, а от АГР0-18 і ФГ-18 мене дуже непокоять, 

оскільки ці студенти, маючи нижчий рівень знань в порівнянні з іншими 

групами, навіть не мають бажання готуватися, і , на мій погляд, зовсім цим не 

переймаються, сказала в завершення своєї доповіді Вербіцька А.В. 

Слухали співдоповідача Тихонюка С.В., викладача дисципліни 

,,Географія”, який сказав, що підготувати студентів до здачі ЗНО з 

,,Географії” є досить складним і специфічним завданням, оскільки курс 
«Економічної та соціальної географії світу» вивчається у нас на І -му курсі, і 

становить 25% від всього курсу ,,Географії”, починаючи з 6-го класу 

шкільної програми, яка практично не перетинається з ,,Географією материків, 

океанів”, ,,Фізичною та загальною географією” та великим курсом ,,Географії 

України”. 

Зрозуміло, зазначив доповідаючий, що підготувати студентів до здачі 

ЗНО після закінчення предмету «Економічна та соціальна географія світу»  

на першому курсі і з урахуванням вищесказаних особливостей, практично 

неможливо, навіть з консультаціями, на які я сподіваюсь.  

Вихід я знайшов у повторенні всього курсу географії, узгодивши з 

адміністрацією, на окремих, виділених для цього консультаціях у 3-х групах 

другокурсників. Таким чином, пройшовши всі 55 тестових завдань з повного 

курсу, на мою думку,  буде цілком достатньо для того, щоб відновити знання 

зі шкільної програми.  

На сьогодні з 33-х зареєстрованих студентів на ЗНО з географії ми 

пройшли більше третини тематичних тестів з результатом 50% і більше. 

Таким чином, я вважаю, що  при проходженні повних пробних тестів, а це 60 

завдань, наші студенти можуть претендувати на успішне складання даної 

дисципліни. Специфіка предмету полягає в певній мірі не від знання правил, 

або законів і дат, а на інтуїтивному і всебічному розвитку студента та на його 

рівні розвитку ще зі школи. 

 Доповідаючий подякував кураторам студентів - другокурсників, які з 

розумінням віднеслися до організації та проведення консультативних занять, 

а також всьому педагогічному колективу за сприяння цьому. 
 

Виступили: 1. Рибак С.В., викладач біології, щодо підготовки до 

тестування з біології, то тут є свої певні особливості, викликані зміною 



навчальної програми. У тестах трапляються досить важкі за змістом питання, 

питання,  прив’язані до виробництва, та такі, що вимагають знання інших 

дисциплін. 

 

Рішення: 

1. Створити Банк методичних рекомендацій з окремих предметів щодо 

підготовки студентів до ЗНО. 

                                                                                  Викладачі, методист 
 

2. З метою удосконалення підготовчої роботи до ЗНО провести: - 

роз'яснювальну роботу серед батьків (цикл батьківських зборів), студентів 

(виховні години). 

Протягом року                                               Куратори 
 

3. Проводити   тренувальне тестування студентів, семінари-тренінги для 

викладачів 

Протягом року                                               Заст. директора з  

                                                                                  навчальної роботи  
 

4. З метою покращення організації навчального процесу що семестрово 

планувати та проводити директорські контрольні роботи, їх результати 

обговорювати на засіданнях циклових комісій та педагогічної ради. 
 

Протягом навчального року                              Голови циклових  комісій,          

                                                                                  викладачі 
 

5.    Розвивати сучасні технології навчання, впроваджувати їх у навчальний 

процес. Створювати власні програмні продукти. 
 

Протягом навчального року                          Викладачі 
                                                                                

6.  Оформити або поновити інформаційні  куточків щодо ЗНО 

Протягом навчального року                          Викладачі  
 

7.  Активізувати роботу кураторів груп з батьками студентів та студентським 

активом з метою покращення успішності та недопущення пропусків занять 

без поважних причин. 
 

Постійно                                                            Куратори навчальних груп,             

                                                                                 студентська рада 
 

8. Заслухати питання про результати ЗНО-2020 на педагогічній раді   
 

Липень 2020 р.                                              Заступник директора  

з навчальної роботи, 

викладачі 
 



9. Дисципліни, які виносяться на ЗНО по можливості перенести на другий 

навчальний семестр. 
 

10. Проводити консультації з дисциплін, які виносяться на ЗНО 

безпосередньо перед здачею. 

 

По третьому питанню слухали Почтар Н.І., заступника директора з 

виховної роботи, яка звернулась до присутніх щодо Плану заходів по 

підготовці до 100-річчя коледжу. Доповідаюча оголосила попередній склад 

організаційного комітету, було запропоновано попередню дату проведення 

дійства. Також призначені відповідальні особи з розробки сценарію. 

Доречним пропонувалося сформувати списки запрошених. Також Почтар Н.І. 

запропонувала створити комісію з упорядкування паркової зони коледжу. 

Серед інших пропозицій пропонувалося виготовлення панно у холі коледжу. 

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

технічних дисциплін, який запропонував увазі присутніх Положення про 

організацію дипломного проектування на спеціальності ,,Автомобільний 

транспорт”. Зокрема, були зачитані окремі зміни, звернено увагу на нові 

пункти пропонованого Положення. 

Слухали з інформацією Колісник О.І., методиста коледжу, яка 

звернулась до присутніх щодо подання викладача загальноосвітніх дисциплін 

Тихонюка С.В. на звання ,,Старший викладач”. 
 

Рішення:  

1. Інформацію присутніх прийняти до відома. 

2. Затвердити Положення про організацію дипломного проектування на 

спеціальності ,,Автомобільний транспорт”.  

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________ В.Г.Шлапацька 

 


