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Позачергового он-лайн засідання педагогічної ради  ВСП 

,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету ” від 21 

березня 2022 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Загальні питання функціонування навчального закладу в період дії 

воєнного стану в Україні 

                                                                      Доповідає:    Пахович Н.М. 

                                                                                             

 

2. Аналіз підготовки до чергової атестації педагогічних працівників коледжу 

                                                                       Доповідає:  Колісник О.І. 

 

3. Різне 

 

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

проінформувала присутніх із інформацією щодо дій колективу навчального 

закладу в період, що склався на даний час в Україні. Доповідаюча донесла до 

аудиторії основні завдання педагогічного колективу, як от: повернення на 

робочі місця, тобто продовження освітнього процесу у дистанційному 

режимі. Також доповідаюча сказала, що на останній нараді, проведеній за 

участю Шарова О.І., генерального директора директорату фахової 

передвищої, вищої освіти, було прийнято рішення з 01.03.2022 року 

тимчасово призупинити оплату педагогічним працівникам за роботу 

навчальних лабораторій та кабінетів.  

Далі Пахович Н.М. зупинилась на питанні навчання студентів та 

подальшого складання ДПА для студентів ІІ-х курсів. Розглядається 

можливість дострокового завершення навчання для студентів І-ІІІ курсів. 

Доповідаюча наголосила, що якість надання освітніх послуг як і раніше, 

залишається в нас в пріоритеті. 

Також доповідаюча озвучила питання виконання курсових робіт та 

проходження навчальної практики. Піднімалися питання проходження 

виробничої переддипломної практики студентами випускних курсів та вчасне 

та якісне оформлення викладачами начальної документації.  

 

 



 

Виступили:  

1.Почтар Н.І., заступник директора з виховної роботи, наш колектив 

зараз працює у дуже непростих психологічних умовах, нині актуальним є 

питання ,,професійного вигорання” викладачів. Тому є порада звертатись за 

допомогою до нашого психолога. 

2. Пилипенко Н.П., викладач технічних дисциплін, у непростих умовах 

зараз працюємо і викладачі, і студенти. Доводиться шукати шляхи 

комунікації зі студентами, важливий будь-який вид зв’язку. Також є 

прохання до кураторів випускних курсів вчасно приготувати та заповнити 

форми таблиць для замовлення дипломів. 

Рішення:   

Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

По другому питанню слухали Колісник О.І., методиста коледжу, яка 

проінформувала присутніх про стан підготовки до чергової атестації 

педагогічних працівників. Зокрема Колісник О.І. сказала, що цього року на 

присвоєння вищої кваліфікаційної категорії подаються два викладачі і один 

викладач на присвоєння звання викладач-методист. Викладачами завершена 

робота по формування портфоліо, вся необхідна супроводжувальна 

документація знаходиться на завершальному етапі. Доповідаюча 

проінформувала, що вчасно виставляється інформація на сайт навчального 

закладу, а також постійно активною є вкладка на допомогу викладачу та 

діяльність методичного кабінету.  

Рішення:  

Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 

По третьому питанню слухали викладачів, керівників ВТП та 

відповідальних за виконання курсових робіт на випускних курсах про стан 

даних робіт, та які питання виникають під час виконання курсових робіт та 

оформлення звітів-щоденників.  

Рішення:  

Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                              ______________________В.Г. Шлапацька 


