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Порядок денний 
 

1. Ефективність проведення практичних занять в умовах навчально-

дослідного господарства 

                                                                             Доповідають: Гирич Л.В.    

                                                                                                       Вощан В.Г. 
                

2. Формування у студенті мотивації до фізкультурно - оздоровчої 

діяльності                                                   

                                                                            Доповідає: Гетьман Р.В. 

3.    Різне. 

По першому питані слухали Вощана В.Г., голову циклової комісії 

технічних дисциплін, який сказав, що метою практики є оволодіння 

студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в 

галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у 

навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення 

при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь для 

освітнього та кваліфікаційного рівня - фаховий молодший бакалавр. 

На молодших курсах одним із завдань практики є оволодіння студентами 

умінь і навичок по даній спеціальності. 

Практична діяльність студентів протягом всього періоду навчання включає 

три різні за характером види практик: навчальну, технологічну і 

переддипломну. 

Продовжуючи свій виступ, доповідаючий дав характеристику навчальних 

лабораторій та кабінетів, де студенти мають змогу набути необхідних їм 

практичних навичок. А саме, зазначив, що  навчальні практики студентів 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» проходять у лабораторіях 

навчального закладу та умовах навчально дослідного господарства. 



Слюсарна практика проводиться в лабораторії №53. 

Це спеціалізована лабораторія, яка забезпечена робочими місцями і в які 

студенти виконують такі роботи: 

Розмічування металів; 

Рубання металів; 

Різання металів; 

Обпилювання металів; 

Свердлування,зенкерування, розвірчування; 

Правка, гнуття, клепання; 

Нарізання різьби; 

Притирка; 

Комплексні роботи; 

Роботи виконуються в спец одязі з дотриманням правил охорони праці.         

Перед початком практики викладач Вощан В.Г. розробив тематичний план 

згідно програми та інструкційні картки по кожній темі в яких послідовно 

розписано як виконувати практичні роботи. 

Демонтажно-монтажна практика проводиться в лабораторії №54 

Під час проходження практики студенти виконують такі роботи: 

Розбирання та збирання двигуна, приладів систем охолодження та мащення; 

Розбирання та збирання приладів системи живлення;  

Розбирання та збирання приладів електрообладнання;  

Розбирання та збирання зчеплення, карданних передач;  

Розбирання та збирання коробок передач, роздавальних коробок;  

Розбирання та збирання ведучих мостів, гальмових механізмів ведучих мостів; 

Розбирання та збирання передніх мостів і гальмових механізмів передніх мостів; 

Розбирання та збирання рульового механізму, приводу рульового керування; 

Розбирання та збирання приладів гальмових систем.  

По даній практиці викладач Вощан В.Г. розробив тематичний план, 

інструкційні карти по кожній практичній роботі, а також було проведено 

капітальний ремонт двигуна ЗМЗ-402 навчального автомобіля ГАЗ 3110 Волга, 

проведено технічне обслуговування трансмісії, ходової частини, органів керування. 

Створено робочі місця для ремонту двигуна та його механізмів і систем, трансмісії 

та електрообладнання автомобілів. Робота по створенню робочих місць 

продовжується і лабораторія постійно наповнюється деталями, агрегатами 

автомобілів. 

Механічна практика проводиться в лабораторії №53 і №54, а також в умовах 

навчально дослідного господарства. 

Під час проходження практики студенти виконують такі роботи: 

Токарна обробка металів Фрезерувальна обробка Стругальна обробка 



Шліфувальна обробка Практична контрольна робота 

По даній практиці викладачі Лисенко В.М. та Бойко М.П. разом із 

студентами виконували ремонт тракторів та автомобілів, а саме виконували 

ремонт двигунів, систем охолодження, мащення, живлення, ремонт трансмісії, 

ходової частини, органів керування і розпочали роботу над створенням 

лабораторії в умовах навчально дослідного господарства. 

Так як в цьому році заплановано збільшити ліцензійний обсяг студентів на 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Тому потрібно збільшувати 

матеріально технічну базу згідно ліцензійних умов. Забезпечити кабінети, 

лабораторії сучасними стендами, плакатами, агрегатами, проекторами, та 

відповідним інструментом, в завершення виступу сказав Вощан В.Г. 

Слухали Гирич Л.В., голову циклової комісії зоотехнічних дисциплін, 

яка сказала, що практичне заняття — це форма навчального заняття, під час 

якої науково-педагогічний працівник організовує для студентів аналіз 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує навички і 

вміння їх практичного застосування, через індивідуальне виконання 

відповідно сформульованих завдань. На практичних заняттях відбувається 

поглиблення теоретичних знань та уточнення окремих розрахунків, 

здобутих студентами раніше. А коли практичне заняття має самостійну 

програму, не зв'язану із лекційним курсом, то студенти на цих заняттях  

дістають відповідні нові теоретичні знання. Практичні заняття, які 

проводяться на базі навчально-дослідного господарства, незалежно від їх 

конкретних особливостей, значною мірою забезпечують відпрацювання 

навичок та вмінь прийняття практичних рішень у реальних умовах 

професійної діяльності, що мають у своїй основі теоретичний характер. В 

умовах нашого коледжу практичні заняття зі спеціальних дисциплін курсу 

підготовки фахівця з виробництва та переробки продукції тваринництва 

проводяться відповідно до розробленого тематичного плану й охоплюють 

весь матеріал. Перелік тем практичних занять та кількість виділених годин 

на заняття, визначаються робочою навчальною програмою кожної 

дисципліни. Практичні заняття з дисциплін частіше проводяться у 

лабораторії, рідше - у навчально-дослідному господарстві коледжу на 

виробничій фермі. Заняття, які проводять у лабораторії включають в себе 

такий вид робіт, як виконання типових розрахунків при складанні та аналізі 

кормових раціонів для сільськогосподарських тварин різних статево-

вікових груп, визначенні потреби у кормах, воді, приміщеннях, станкомість, 

вигульних майданчиків, площ пасовищ, визначенні кількості виробленої 

продукції в господарстві (надоїв молока, м'ясної продукції, яєчної і т.д), 

складання різних планів по вирощуванню ремонтного молодняку, хоча 



також можуть включати і вивчення та аналіз різної професійної 

документації та правил її заповнення тощо. Ті ж заняття, які проводяться у 

навчально-дослідному господарстві, мають свої відмінні риси, зокрема, 

напередодні практичного заняття студенти отримують завдання, але для 

його вирішення їм необхідно самостійно визначити розміри показників для 

подальшого використання (найчастіше це встановлення різних показників 

при оцінці тварин за екстер'єром, взятті промірів тіла свиней чи великої 

рогатої худоби, биркування тварин, проведення контрольного доїння, 

ветеринарно-санітарних заходів, забій тварин та їх первинна обробка, 

підготовка кормів до згодовування і т.д.). 

Ось такі практичні заняття викликають посилену зацікавленість у 

студентів, зазначила Гирич Л.В. Сюди слід віднести і практичні заняття 

навчальної та виробничої технологічної практик. 

Якщо перші елементи ефективності практичного навчання були 

закладені викладачем ще під час проведення теоретичного навчання, то 

послідуючі елементи обов'язково повинні бути підсилені зацікавленістю 

студента в тому, що він сам набуде певних вмінь безпосередньо в умовах 

виробництва. 

Щоб на високому рівні проводити такі практичні заняття, необхідно 

студентів забезпечити підготовленими відповідно до теми заняття, 

інструкціями, організувати їх роботу, контролювати та консультувати під 

час виконання завдань. Цей елемент ефективності проведення практичних 

занять потребує досвідченості та професійної компетентності викладача. 

Крім того, для виконання завдань необхідно мати в наявності 

відповідні матеріали та обладнання, об'єкти для дослідження. Ось тут 

хочеться повести мову про те, що є ефективним в цьому плані, а що є 

проблемою. 

Це дуже добре, що в нас є навчально-виробнича ферма на якій утримують 

та розводять велику рогату худобу, зауважила доповідаюча (в середньому 

115гол), та утримується на даний час 1 свиноматка з поросятами. У нас, 

викладачів циклової комісії зоотехнічних дисциплін, є змога проводити 

практичні заняття безпосередньо в умовах виробництва, а молодий викладач 

Скляренко В.Ю. всі практичні заняття з дисципліни «Відтворення с.г. 

тварин» проводить в умовах виробничої ферми. Інколи підлаштовуємося і до 

певних виробничих ситуацій, щоб надати студентам можливість спостерігати 

або ж прийняти участь у певній технологічній операції чи технологічному 

процесі.  

Далі Гирич Л.В. зосередила увагу на проблемах, які виникають в ході 

здійснення практичних занять, а саме деякі теми практичних занять не 



можливо провести за відсутності інструментів та обладнання, об'єктів 

дослідження. Крім того, потрібно враховувати і вимоги щодо техніки безпеки. 

Тому необхідно прийняти міри, заходи для усунення цих проблем: 

1) забезпечити наявність відсутніх інструментів та обладнання для 

проведення практичних занять ( мірні палиці - 4шт, мірні стрічки (3 м) - 

4шт, покривні скельця – 2 упаковки, електронний прилад для визначення 

показників якості молока, ультразвуковий шпикомір і т.д); 

2) обладнати станок для фіксації тварин при проведенні практичного заняття; 

3) обладнати площадку для забою тварин; 

4) передбачити місце для майбутнього утримання інших видів с.г. тварин,  

завершила свій виступ доповідаюча. 

 

         Виступили: 
1. Коломієць В.М., заступник директора з виробничої частини, ми 

готові вислухати пропозицію циклової комісії зоотехнічних дисциплін та 

педагогічного колективу в цілому щодо покращення якості у проведенні 

практичних занять з напрямку зоотехнії. 

2. Пахович Н.М., директор коледжу,  ми чекаємо від циклової комісії 

зоотехнічних  дисциплін чітких пропозицій щодо вирішення даного питання 

у вигляді доповідної у письмовому варіанті. Що стосується напрямку 

,,Автомобільний транспорт”, ми готові шукати шляхи покращення якості 

проходження студентами практики у СТО. 

3. Шлапацька В.Г., викладач агрономічних дисциплін, посилаючись на 

досвід інших навчальних закладів, можна створити міні ферму поблизу 

навчального закладу. 
 

          Рішення:  

1. Неухильно дотримуватися положень Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» та Положення коледжу з питань проведення практичних занять 

в умовах навчально-дослідного господарства,  

               Постійно                                                                       Педагогічний колектив  

2. З метою поліпшення ефективності проведення практичних занять 

вирішити питання створення оптимальної матеріально-технічної бази згідно 

ліцензійних умов, забезпечити матеріальну допомогу по оснащенню кабінетів 

та лабораторій професійного спрямування відповідним інструментарієм, 

сучасними стендами, плакатами, агрегатами проекторами, мультимедійними 

дошками та ін.                          

                Протягом року                                                              Адміністрація 



3. Забезпечити створення та оснащення робочих місць інструментами, 

спеціальним обладнанням, деталями, та необхідними агрегатами для проведення 

практичних занять та різних видів практик у лабораторіях професійного 

спрямування згідно пропозицій завідувачів навчально-виробничих практик та 

лабораторій з метою придбання необхідних інструментів, інвентаря та 

проведення ремонтних робіт                

До кінця навчального року                                   Адміністрація  

4. Обґрунтувати можливість до оснащення демонтажно - монтажної 

лабораторії, створення механічної навчальної лабораторії та навчальної ферми з 

різними видами тварин по питаннях матеріально - технічної бази та кадрового 

забезпечення. 
 

До 15.03.2021 року                                               Адміністрація,  

                                                                                відділ кадрів, 

                                                                                члени циклових комісій 

5. Розробити   рекомендації   та   пропозиції   по   поліпшенню   

ефективності освітнього процесу на основі первинного обліку і  аналізу 

показників  роботи навчальної ферми та їх використання при проведенні 

практичних занять та різних видів практик 

Працівники бухгалтерії - 

Дремлюга М.С., голова ц.к. 

зоотехнічних дисциплін 

Гирич Л.В., зав. лаб. 

тваринництва Скляренко 

В.Ю.) 

 6. Розробити ковзаючий графік постійної позмінної роботи на фермі 

студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва»  

Протягом року                                                   Навчльна частина, голова                 

ц.к. зоотехнічних дисциплін 

- Гирич Л.В., зав. лаб. 

тваринництва - Скляренко 

В.Ю.) 

7. Забезпечити дотримання плану заходів, спрямованих на охорону праці та 

безпеку життєдіяльності під час проведення практичних занять в умовах навчально 

- дослідного господарства з врахуванням рекомендацій МОНУ, МНС України.     

Постійно                                                              Інженер з ОП 



 

По другому питанні слухали Гетьмана Р.В., завідуючого кафедрою 

фізичного виховання, який сказав, що фізична культура найважливіший елемент 

всебічного гармонійного розвитку людини. Виховання фізичної культури, на 

думку В. О. Сухомлинського - це, «по-перше, турбота про здоров'я і збереження 

життя як вищої цінності; по-друге, система роботи, яка забезпечує гармонію 

фізичного розвитку і духовного життя, багатогранною діяльністю людини. Від 

гармонії фізичного розвитку залежить багатогранність духовного світу 

особистісно-моральне, інтелектуальне, емоційне, естетичне багатство потреб. 

Студенти - це особлива соціальна група, зазначив доповідаючий,  

аксіологічні настанови якої пов'язані із навчанням у закладі вищої освіти та 

бажанням здобути знання необхідні для майбутньої професії. Навчання, 

успішність і працездатність студентів тісно пов'язані зі здоров'ям, яке в свою 

чергу обумовлюється способом життя. Так, відомо, що недостатня рухова 

активність у цей період зумовлює детренованість різних систем організму, що 

стає причиною зниження опірності до захворювань і погіршення фізичної 

працездатності. Фізичне виховання у закладі вищої освіти є невід'ємною 

частиною формування загальної і професійної культури особистості сучасного 

фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна дисципліна, 

обов'язкова для всіх спеціальностей, вона є також засобом формування всебічно 

розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у 

процесі професійної підготовки. Фізичне виховання студентської молоді включає 

комплекс соціально-педагогічних засобів спрямованих на зміцнення здоров'я, 

розвиток фізичних якостей і формування життєво необхідних рухових вмінь та 

навичок. Дисципліна «фізична культура» викладається на 1-2 курсів, дисципліна 

«фізичне виховання» викладається на 3-4 курсів в таких формах: практичні 

заняття, самостійні заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, оздоровчі, 

та спортивні заходи. Усі форми взаємопов'язані, доповнюють одна одну і 

постають як цілісний процес фізичного вдосконалення. 

Проте проблемою нашого суспільства якраз є нерозуміння молоддю 

важливості фізичної культури для підтримання здоров'я. Саме тому 

сформувалася стійка тенденція до погіршення стану здоров'я підростаючого 

покоління - зараз майже здоровими є лише 60% молоді. Однією з причин хиткої 

позиції студентської молоді щодо фізичної культури Борейко Н., Круцевич Т. та 

Суворова Т. виокремлюють падіння інтересу до традиційних занять з фізичного 

виховання. Формування й розвиток гармонійної особистості студента - це 

здебільшого проблема формування мотивів діяльності, у тому числі й у сфері 

фізичної культури. У структурі фізичної культури студента дуже важливу роль 

відіграє саме мотиваційний компонент, оскільки виникаючі мотиви визначають 



спрямованість особистості, стимулюють і мобілізують її на прояв активності. В 

умовах занять з фізичного виховання студентів мотиви можуть бути реалізовані при 

цілеспрямованому формуванні релаксаційного типу розвитку молоді. Цього 

можна досягти шляхом активізації їх резервних можливостей, підвищуючи 

резистентність організму до впливів зовнішніх факторів. Підвищення мотивації 

студентів до занять фізичними вправами багато в чому залежить від форм і 

змісту навчальних занять з фізичної культури, використання популярних видів 

рухової активності. Мотиваційні потреби досягають всієї повноти реалізації у 

студентів, коли в їхній свідомості формується чітке уявлення про те, яким чином 

фізичні вправи впливають на їхній організм, які існують способи їх впровадження 

у самостійне життя, у майбутній професії. Формування стійкої позиції студентської 

молоді щодо фізичної культури можливо саме при використанні різноманітних 

способів для підвищення мотивації. Дослідження показали, що самостійно 

фізичними вправами займаються більше половини опитаних юнаків (63,7%). У 

дівчат цей показник був суттєво менший - 25,9%. Одним із мотивів до занять з 

фізичного виховання є бажання приймати участь у змаганнях. Це підтвердили 

71,6% юнаків та 43,9% дівчат. Мотиваційну установку, спрямовану на 

необхідність занять з фізичного виховання для майбутньої професії підтримали 

менше третини усіх респондентів (28,6% юнаків і 22,9% дівчат), що свідчить 

про низьку обізнаність молоді про важливість фізичних вправ і їх вплив на 

організм людини. З'ясувалося, що значна кількість дівчат бажають займатися 

наступними   видами:   аеробікою   і   шейпінгом   -   28%, фітнесом   -   24%, 

спортивними іграми - 15%, плаванням - 18%. У юнаків дещо інші пріоритети. 

Найбільша кількість респондентів виявили бажання займатись спортивними 

іграми та фітнесом (по 27%), плаванням - 18%. 

Отже, аналіз сучасних наукових досліджень дає підставу виділити основні 

мотиви підлітків до занять фізичною культурою й спортом: 

1. Зміцнення здоров'я та профілактика захворювань; 

   2.   Підвищення   працездатності;    

  3. Задоволення від самого процесу занять фізичними вправами; 

  4. Спортивна мотивація. Цей вид мотивації ґрунтується на прагненні людини 

покращити власні спортивні досягнення;  

5. Естетична мотивація. Суть естетичної мотивації полягає в дотриманні моди на 

здоров'я, гармонійне людське тіло;  

    6. Прагнення до спілкування;  

   7. Прагнення пізнати свій організм, можливості;  

   8. Мотивація творчості, виховання й зміцнення сім'ї. Фізичні вправи дають 

практично необмежені можливості для вдосконалення в різних напрямах, у 

тому числі й у зміцненні сім'ї; 



 9. Випадкові мотивації. До них належать усі інші мотивації, що мають вузьку 

специфічну спрямованість. Найчастіше трапляється приклад випадкової 

мотивації зайнятися фізичними вправами - це бажання скинути зайву вагу й 

схуднути. 

Поряд    із    позитивними, продовжував Гетьман Р.В.,    на    фізкультурно-

спортивній    активності відображаються й «негативні» мотивації. Основними 

факторами є зайнятість, особливості характеру,  професійної діяльності,  

відсутність компанії для занять, місця занять поруч із будинком, погане 

самопочуття та ін. 

У 2018/2019 навчальному році оцінювання фізичної підготовленості 

серед студентської молоді (1260 закладів вищої освіти) виявило такий рівень стану 

фізичної підготовленості: високий - 7,8%; достатній - 14,8%; середній - 16,1%; 

низький - 8,4%; 

не допущено до оцінювання - 52,9%. Отже 77,4% студентів у 2018/2019 

навчальному році мали не достатній рівень фізичної підготовленості. 

Протягом 2019/2020 навчального року спостерігалося ще більше 

зниження рівня рухової активності молоді. У 2020 році ситуація 

ускладнилася через введення карантинних заходів спричинених значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID - 19. 

Перехід на дистанційну форму навчання має низку незручностей: 

неможливість проведення занять в спортивному залі, тренування і 

відвідування спортклубів, неможливість контролювати виконання вправ і 

навантаження студентів під час онлайн-занять, індивідуальний підхід до кожного 

студента. Тому необхідно шукати способи розв'язання цих проблем. Дослідженню 

питання альтернативних занять з фізичної культури присвятили свої роботи багато 

вчених та викладачів: Колумбет О.М., Гакман А.В., Мордвінцев Г.О., Шевців 

У.С. та інші, сказав Гетьман Р.В.. 

Перший спосіб урізноманітнити та модернізувати дистанційне заняття 

ввести онлайн-трансляціїї танцювальних фітнес-тренувань. 

Найпопулярнішою програмою вважається Zumba. 

Наступний спосіб урізноманітнити заняття та спроектувати їх 

відповідно до карантинних умов - мобільні додатки для спорту. У переважній 

кількості тренування у додатках передбачають розподіл за певними ознаками на 

категорії. Це дозволяє підібрати максимально ефективний комплекс вправ. Для 

цього необхідно вказати свої дані: вік, вага, зріст. Це забезпечує спеціальний 

підбір вправ, що індивідуально розраховані за вашими показниками. 

Перевагою використання такого альтернативного способу проведення занять 

можна вважати: безпечність, зручність, запобігання розповсюдженню вірусу 

COVID - 19, адже для проведення тренування достатньо мати зручний одяг і 



вільний простір у кімнаті вашого помешкання, зберігаючи правила самоізоляції, 

або займатися на свіжому повітрі, обов'язково уникаючи скупчення людей. 

Негативом такого альтернативного способу, незрозумілі форми оцінювання 

студентів. 

    Всі ми чинимо, як марнотратні спадкоємці, наголосив доповідаючий, 

не знаючи правдивої ціни здоров'ю, яке отримуємо в спадок. Ми втрачаємо 

його не шкодуючи і не думаючи про майбутнє. І тільки тоді ми пізнаємо ціну 

цього скарбу, тільки тоді у нас з'являється бажання його зберегти, коли ми із 

здорових перетворюємося у хворих. (М. Петтенкофер). Тож займайтеся 

спортом, та не втрачайте своє здоров'я. 

 

Виступили:  
 

1. Шевченко А.Ф., викладач фізичного виховання, у нашому коледжі 

викладачі фізичного виховання використовують три напрямки спортивної 

роботи зі студентами: 

проведення навчальних занять, фізкультурно-оздоровча робота у 

позаурочний час та підготовка студентів до спортивних змагань різного 

рівня. Великою мотивацією до пропагування здорового способу життя та 

занять фізичною культурою є, на мій погляд, туристичні мандрівки, 

велопроїзди. 

 

   Рішення: 
 

1.Максимально використовувати підчас занять рухливі ігри на свіжому 

повітрі із дотриманням дистанції . 

                Протягом року                                                             Викладачі фізвиховання 

 

 2. Відновити туристичні походи у кінці навчального року 

                Згідно графіка                                                             Викладачі фізвиховання 

3. Внести зміни до навчальної програми 
 

              До 01.09.21 р.                                                    Викладачі фізвиховання 

 

4. Розробити комплекс дихальних вправ та включити до вступу заняття 
 

             До 01.09.21 р.                                                     Титорчук Л.В. 

 

5. У зв’язку з пандемією COVID – 19 здійснювати вимірювання оксіпульсо-

метрії у студентів на заняттях фізкультурою 



               Протягом року                                                                Викладачі фізвиховання 

 

6. Поновити спортінвентар (туристичні засоби, 3 оксіпульсоміри) 
 

                До 01.04.22 р.                                                                  Адміністрація 

 

7. Здійснити ремонт роздягалень спортивного залу та ганку до входу до 

спортивного залу 
 

                До 01.09.21р.                                                                  Адміністрація,          

                                                                                                           викладачі            

 

8. Розробити проект спортивного майданчика зі штучним покриттям. 

 

              Протягом року                                                                Коломієць В.М. 

 

              По третьому питанні слухали Пахович Н.М., директора коледжу, яка 

винесла на розгляд педагогічної ради подання до нагородження Подякою 

МОН України заступника директора з начальної роботи Погорєлову Г.М. та 

завідувача лабораторії рослинництва Листуху М.М. 

   Слухали Колісник О.І., методиста коледжу, яка винесла на розгляд 

педагогічної ради клопотання викладачів Почтар Н.І., Стукаленко Н.В., Кошинської 

С.С.  про підтвердження проходження ними курсів підвищення кваліфікації  

на освітній платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus.   

 

        Рішення:   

          1. Рекомендувати до нагородження Подякою МОН України заступника 

директора з начальної роботи Погорєлову Г.М. та завідувача лабораторії 

рослинництва Листуху М.М.  

2. Задовольнити клопотання викладачів Почтар Н.І., Стукаленко Н.В., 

Кошинської С.С.  про підтвердження проходження ними курсів підвищення 

кваліфікації  на освітній платформі масових відкритих онлайн - курсів 

Prometheus.   

 

Голова педагогічної ради:  ______________________  Н.М.Пахович 

          Секретар                               ______________________  В.Г.Шлапацька 

 


