
Протокол №8 

 

Засідання педагогічної ради ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж    

 ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» 

від 28.03.2022 року 

 

Порядок денний 

 

1. Перерахування середньоденного заробітку членів педагогічного 

колективу для підтримки Збройних Сил України. 

                                                                       Доповідає: Н.М.Пахович 

 

2. Роль методичної роботи у підвищенні проходження підготовки 

викладачів. 

                                                                        Доповідає: О.І.Колісник 

3. Презентація педагогічного досвіду викладачів, що атестуються в          

2022 році.  

                                                                Доповідає: О.І.Колісник, викладач 

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

запропонувала перерахувати середньоденний заробіток членів педагогічного 

колективу для підтримки Збройних Сил України. 

Рішення: 

Перерахувати середньоденний заробіток членів педагогічного 

колективу для підтримки Збройних Сил України. 

 

По другому питанню слухали  Колісник Олесю Іванівну, завідувачку 

методичним кабінетом, що ознайомила членів педагогічного колективу з 

особливостями організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої 

освіти  під час війни; дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та 

отримання допомоги й перевіреної інформації рекомендовані Міністерством 

освіти України 

 

Рішення: 

1. Забезпечити формування життєвих компетентностей студентів 

шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в 

освітній процес. 

Постійно                                    Заступник директора з навчальної роботи  

                                                   Завметодкабінетом, голови ц/к  

                                                   Викладачі  

2. Впровадження досягнень енторедалогіки, психологій та окремих 

методик і передовою педагогічного досвіду з акцентуванням уваги на 

використання в освітньому процесі зразків національної культури і традиції. 



            Постійно                                  Заступник з виховної роботи, куратори,  

                                                               Викладачі 

3. Посилити роботу викладачів наставників з молодими 

викладачами. Практикувати заслуховування звітів молодих викладачів щодо 

їх методичної роботи на засіданнях- циклових комісій. 

 

Протягом року                          Заступник директора з навчальної роботи  

                                                   Голова ц/к 

4. Підвищення кваліфікацій викладачів здійснювати у відповідності 

до перспективного плану на навчальний рік. 

 Протягом року                        Заступник директора з навчальної роботи  

                                                   Завметодкабінетом  

По третьому  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». 

   Рішення: 

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»; 

        Квітень 2022року                                          Адміністрація 

2. Клопотати про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії під час 

атестації у 2021-2022 навчальному  році викладачам: 

Курнікову С.І; 

Рибці К.М. 

        Квітень 2022року                                          Адміністрація 

                                                                         Завметодкабінетом 

 

Голова педагогічної ради ___________________ Н.М.Пахович  

Секретар               _________________________  В.Г.Шлапацька 


