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Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету 

                                                   від 02.06. 2020 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Форми і методи подачі навчального матеріалу в умовах дистанційного 

навчання. 

 Доповідає: Колісник О.І. 

 2. Формування професійної компетентності у процесі навчання студентів 

спеціальності,,Агрономія” із використання бази та даних діяльності НДГ 

коледжу. 

Доповідає: Капленко С.М. 

3. Аналіз виконання попередньо прийнятих рішень. 

Доповідає: Шлапацька В.Г. 
 

 По першому питанню слухали Колісник Олесю Іванівну, методиста 

коледжу, яка сказала, що програмні продукти, які зараз пропонуються у 

освітньому процесі дають велику кількість та багато можливостей при 

дистанційній формі навчання, до якої вдається зараз освітня галузь в умовах 

карантину. Виступаюча ознайомила присутніх із власним досвідом 

застосування та використання освітніх платформ та детально розкрила форми 

і методи подачі навчального матеріалу через Інтернет мережу. Звісно, це 

можливо при наявності якісного Інтернету як у викладача так і у студента. 

Наші викладачі у період дистанційного навчання використовували для подачі 

завдань лекційних, лабораторно-практичних GOOGLE – диск, де створювали 

папки з дисципліни чи навчальної практики ля кожної академічної групи, і 

куди відповідно розміщували завдання або заняття із використанням відео та 

інших матеріалів. Зворотній зв'язок із студентами здійснювався у 

телефонному режимі, через Viber та електронною поштою. Окремі викладачі 

мали можливість проводити відео лекції та он-лайн конференції, чого 

неможна сказати про більшість викладачів в  силу не якісного Інтернет 

зв’язку та недоступності Інтернет зв’язку в окремих студентів, зазначила 

доповідаюча. 

Далі Колісник О.І. інформувала присутніх про форми поточного та 

підсумкового контролю знань студентів, де наголосила на кількох 

труднощах, що виникають через вище вказані недоліки Інтернет мережі. В 

цьому напрямку потрібно буде попрацювати як і самому навчальному 

закладу, та і в цілому педагогічному колективу, адже прогнозовано 



карантинна ситуація не буде стабільною і в подальшому  можлива 

комбінована форма (змішана) форма навчання. І навчальний заклад повинен 

бути до цього готовим. 

Що стосується заліково-екзаменаційної сесії, то і заліки і екзамени 

здійснювалися он-лайн, в усній та письмовій формі. Доповідаюча із власного 

досвіду поділилася методом проведення залікового заняття у групі механіків. 

Під час свого виступу Колісник О.І. активно демонструвала власні 

напрацювання та знайомила аудиторію із сучасними методами та формами 

проведення навчальних занять у дистанційному режимі. 

Виступили:  

1. Доник М.В. , викладач технічних дисциплін, який зазначив, що при 

всій привабливості дистанційного навчання, розуміючи необхідність його 

застосування, все ж навчаючи наших студентів таких ,,земних” професій, 

найкращою формою є живе спілкування із студентською аудиторією та 

реальна праця на полі, на фермі чи у навчальній майстерні, біля тракторів чи 

автомобілів. 

2. Пилипенко Н.П., викладач технічних дисциплін, – під час 

дистанційного навчання було виявлено чимало спірних, незрозумілих питань, 

які доводилося вирішувати. Серед них і виконання студентами різнопланових 

завдань, час на їх виконання, адже студенти надсилали їх у різних формах 

викладачам у різні часи доби. Було б добре мати базу електронну адресу 

студентів. 

3. Погорєлова Г.М.,заступник директора з навчальної роботи, стає 

очевидним те, що дистанційна форма навчання буде застосовуватись і в 

подальшому. В кращому випадку вона буде в комбінації із стаціонарним 

навчанням. Тому ми повинні бути до цього готові, викладацький колектив 

має активно навчатися формам та методам роботи зі студентами у 

дистанційному режимі. Звісно , не від нас залежить якість Інтернет-зв’язку. 

Щодо навчання студентів, то в цілому вони активно, в більшій чи меншій 

мірі, працювали. І у процесі нашої з ними праці можна робити висновок про 

індивідуальний підхід до кожного студента. Залишається відкритим 

проведення виробничо-технологічних практик, які ми переносимо на літньо - 

осінній період. Також необхідно удосконалити форми здійснення заліків та 

проведення екзаменів.  
 

Рішення: 

1.  При організації навчання в період карантину керуватися Положенням про 

організацію дистанційного навчання. 

         Постійно                                                            Педагогічний колектив, 



 

2. Дистанційну комунікацію учасників освітнього процесу здійснювати через 

електронну пошту, месенджери (Viber, telegram та інші), відеоконференції 

(zoom, skype та інші), форуми, чати та інше.                                                                                               

Постійно                                                  Викладачі  

                                                                                       

3. Забезпечити якісне виконання освітніх програм, контроль та оцінку знань 

студентів в умовах дистанційного навчання. 

         Постійно                                                    Педагогічний колектив,                                                                                       

4.Забезпечити засвоєння студентами навчального матеріалу шляхом 

використання різноманітних форм подачі навчального матеріалу в умовах 

дистанційного навчання. 

         Постійно                                                          Педагогічний колектив                                                                                         
 

5.Налагодити індивідуальну роботу із студентами, які не мають можливості 

працювати з Інтернет-ресурсами. 

                                                                                          Куратори груп,  

                                                                                          викладачі 

6.З метою об’єктивності перевірки результатів виконання студентами завдань 

в умовах дистанційного навчання активно впроваджувати в навчальний 

процес автоматизовані засоби оцінювання знань. 

           Постійно                                                   Зав. методкабінетом  

                                                                               голови ц/к, викладачі 

7.Захист звітів про проходження практики, семестровий контроль знань 

здійснювати за допомогою інструментів синхронної чи асинхронної 

комунікації, зокрема системи проведення відеоконференцій. 

                                                                                          Керівники практик, 

                                                                                          викладачі 

8. Виявити основні проблеми та труднощі, які виникають у викладачів під 

час організації дистанційного навчання. У разі потреби і можливості 

організувати експрес-навчання. 

Постійно                                                   Зав. методкабінетом 

  9.Залежно від особливостей вивчення дисципліни обрати інструменти для 

організації дистанційного навчання. Працювати над створенням власних 

веб-ресурсів.           

Постійно                                                   Голови ц/к, викладачі 

10. Розробити або видозмінити НМКД згідно вимог дистанційного навчання        

      з  використанням сучасних Інтернет-ресурсів. 

Постійно                                                   Голови ц/к, викладачі 



11. Вивчити можливості он-лайн платформи та освітніх джерел з метою   

      удосконалення  організацій навчального процесу в коледжі в умовах 

карантину.    

           Постійно                                                   Зав. методкабінетом  

                                                                               голови ц/к, викладачі 

По другому питанню слухали Капленко С.М., яка розпочала свою 

доповідь із того, що освітньо-професійна програма підготовки молодшого 

спеціаліста зі спеціальності 201 «Агрономія» включає близько 60 відсотків 

практичної компоненти. 

(2 слайд) Базою для проходження практичної підготовки є навчально-

дослідне господарство Маслівського аграрного коледжу ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

(З слайд) Матеріально-технічна база коледжу для виконання 

практичних завдань: Включає 599 га орної землі 

•    навчальні поля; 

•   тваринницька ферма; 

•    машинно-тракторний парк; 

•    кормова база; 

•    складські приміщення; 

•    переробний цех; 

•    адміністративний та фінансово-бухгалтерський відділи. 

(4 слайд) Для закріплення теоретичних знань застосовуються практичні 

методи навчання 

Метою практичної підготовки є: -    закріплення набутих теоретичних і 

практичних знань; освоєння нових технологій; 

формування   професійних  умінь  і   навичок  для  прийняття  

самостійних рішень; 

психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності; 

сприяння поліпшенню якості підготовки фахівців. (5   слайд)   В   умовах   

навчально-дослідного   господарства   Маслівського аграрного коледжу 

ім.П.Х.Гаркавого БНАУ проводяться всі навчальні практики. В навчальному 

плані відображені такі види практик: 

- ознайомлювальна; 

- навчальна; 

- виробничо-технологічна; 

- переддипломна. 

Я ще б добавила робітничі професії, які здобуваються студентами 

спеціальності 201 «Агрономія» в нашому коледжі,більш детальне пояснення 

щодо цього пункту буде нижче. 



(6 слайд) Так, ознайомлювальна практика є першою серед практики 

освітнього процесу підготовки майбутніх агротехніків. Студентів знайомлять 

зі структурою навчально-дослідного господарства, структурою посівних 

площ, технологічними процесами виробництва та переробки продукції 

рослинництва, які вони будуть детально вивчати на заняттях. 

В навчально-дослідному господарстві коледжу є всі умови для якісного 

проведення навчальних практик з фахових дисциплін: -    Ботаніки; 

-    Землеробства; 

-    Ґрунтознавства; 

-    Агрохімії; 

-  Захист рослин 

-  Технологія виробництва продукції 

рослинництва; 

-    Селекція і насінництво с.-г. культур 

-    Кормовиробництва; 

-    Плодоовочівництво 

-   Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. (8 слайд)  

Під час проходження навчальної практики з агрохімії, зазначила 

доповідаюча, студенти проводять розрахунки норм внесення мінеральних 

добрив на запрограмований урожай та безпосередньо вивчають процес 

внесення добрив в умовах навчально-дослідного господарства коледжу 

(основне удобрення - внесення органічних добрив, підживлення озимих 

зернових культур добривами, внесення добрив при посіві ярих культур). 

Безпосередньо в польових умовах проводять листову діагностику живлення 

рослин. 

На практиці з землеробства студенти вміють розпізнавати бур'яни, 

складати карту забур'яненості, знайомляться з сівозмінами, самостійно 

складають сівозміни різних типів та приймають участь в технологічних 

процесах обробітку ґрунту (основного, передпосівного, протиерозійного). 

На практиці з ґрунтознавства майбутні молоді спеціалісти вивчають 

ґрунтовий покрив зони розміщення навчального закладу, вивчають 

механічні, фізичні та фізико-хімічні властивості грунтів. Проводять польове 

обстеження грунтів. Знайомляться з ґрунтовими мапами. 

З навчальної практики по «Ботаніці» студенти проводять аналіз флори, 

збирають гербарій рослин, закріплюють знання з морфології рослин, 

набувають вміння розрізняти вирощуванні польові культури. 

От, кілька наведених характеристик по навчальних практиках з 

фахових дисциплін. Продовжувати можна багато. 



Ретельна підготовка в навчальному закладі ведеться при підготовці до 

проходження студентами виробничої технологічної практики в умовах НДГ, 

в зв'язку з тим, що дана практика носить індивідуальний характер і кожен 

студент закріплюється за конкретним робочим місцем. Готується наказ про 

проходження практики, складається графік, студент заповнює щоденник-звіт 

про проходження виробничої технологічної практики. 

Виробнича технологічна практика складається з двох шеститижневих 

блоків. 

Першу частину виробничої технологічної практики студенти проходять 

влітку на III курсі, другу - осінню на IV курсі. Далі Капленко С.М. детально 

проінформувала присутніх про зміст виробничої технологічної та виробничої 

переддипломної практики. яку проходять студенти випускних курсів 

агрономічної спеціальності. 

 

Виступили:     

 

1.Долинюк Г.В., викладач економічних дисциплін, хочу зазначити, що при 

викладанні дисципліни ,,Організація і формування діяльності аграрних 

підприємств” відчувається практична складова аналітичної діяльності 

студентів. 

2. Пахович І.Л. , заступник директора з практично навчання, наші студенти 

мають реальну можливість здобувати практичні навики у нашому навчально-

дослідному господарстві і у галузі рослинництва і у галузі тваринництва. 

Тому наші майбутні фахівці отримують добру практичну підготовку, адже 

безпосередньо приймають участь у сезонних польових роботах при 

безпосередній участі агронома господарства Листухи М.М. Слід зазначити, 

що і робітнича професія ,, Тракторист” є досить потрібною на актуальному 

ринку праці. 

3. Макаренко Ю.М., викладач економічних дисциплін, наше навчально-

дослідне господарство надає студентам економічних спеціальностей всю 

необхідну інформацію щодо його діяльності. Тому студенти виконують 

індивідуальні завдання на базі реальних показників. 

 

Рішення: 

1. Переглянути робочі навчальні програми з метою визначення тем, які 

можна проводити в умовах НДП. 

          До 01.09.20                                               Зав.відділення, голова ц/к 

2. Впроваджувати в умовах НДГ сучасні технології у відповідності до вимог       

сьогодення.  



           Постійно                                       Зав. лаборатор. рослин., 

                                                                           завідувач навч. вироб. процесом,  

                                                                 зав. відділення, викладачі 

 

3. Залучати студентів до розробки технологічних карт в умовах НДП 

           Постійно                                       Зав. лаборатор. рослин., 

                                                                           голова ц/к, 

                                                                 керівники практик 

4. Здійснювати розробку заходів з охорони та навколишнього середовища. 

           Постійно                                       Зав. лаборатор. рослин., 

                                                                           голова ц/к, 

                                                                 інженер з охорони праці 

5. Залучати  студентів до проведення виробничо-технологічних операцій та    

    оцінки якості робіт в умовах НДП 

           Постійно                                        Завідувач навч. вироб. процесом,                   

                                                                           зав. лаборатор. рослин., 

                                                                           голова ц/к, викладачі 

6. Інформацію про виконання студентами програми практики ЛПЗ та    

    теоретичних занять  в умовах НДП розміщувати  на сайті навчального 

закладу. 

           Постійно                                        Голова ц/к, 

                                                                            керівники  практик,                                                                  

                                                                            викладачі  

7. Відзначити студентів, які найкраще зарекомендували себе під час    

    виконання програми практики в умовах НДП грамотами та грошовими    

    винагородами. 

                                                                           Адміністрація, 

                                                                           зав. лаборатор. рослин. 

 

По третьому питанні слухали Шлапацьку В.Г., секретаря  педагогічної 

ради, яка зачитала присутнім рішення педагогічної ради попередніх засідань, 

зупинилася на тих, термін дії яких необхідно уточнити. Доповідаюча 

зазначила, що протягом минулого року, всі рішення,  які приймалися були 

виконані, за винятком кількох пунктів. При обговоренні було уточнено 

терміни виконання цих рішень. 

 

Рішення:  

1. Доукомплектувати демонтажно-монтажну лабораторію механізмами   

    іноземного виробництва. 



2. Доповнити кабінет ПДР стендовим матеріалом. 

3. Викладачам циклової комісії технічних дисциплін подати пропозиції щодо   

    створення навчальної аудиторії з дисципліни креслення. 

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________ В.Г.Шлапацька 


