
Протокол № 9  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету” від 13 липня 2021 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Моніторинг освітнього процесу – запорука підвищення якості освіти згідно 

до вимог сучасності. 

 

Доповідають: Вакулік С.Л 

                         Дідковська Т.А. 

  

2. Підсумки методичної роботи викладачів за 2020 -2021 н.р 
 

Доповідає:    Колісник О.І. 

                        

3. Про попередній розподіл педагогічного навантаження на 2021-2022 н.р. 
 

Доповідають: Голови ц/к 

4. Різне. 

 

По першому питанні слухали Вакулік С.Л., завідуючу технологічним 

відділенням, яка сказала, що аналізуючи успішність за ІІ семестр поточного 

навчального року слід відмітити, що якісні показники успішності, на жаль, 

знизилися. За підсумками навчання на відділенні ми маємо лише 5 

відмінників ( 2 % ) і 20 хорошистів (9 %) . Думається, що на такий стан 

вплинув фактор впровадження дистанційної форми навчання, викликаної 

станом пандемії. Далі доповідаюча дала детальний аналіз успішності у 

академічних групах відділення , а саме: 

групи І курсу:  

 Агро – 20:  якісна успішність 41,18, середній бал 6,05, кількість 

державних місць 34, отримують стипендію 9 осіб; 

ТТ – 20: якісна успішність 58,01, середній бал 6,98, кількість державних 

місць 30, отримують стипендію 12 осіб; 

групи ІІ курсу:  

 Агро – 19:  якісна успішність 42,63/53,54, середній бал 7,1/7,2, 

кількість державних місць 44, отримують стипендію 16 осіб; 

 ТТ – 19:  якісна успішність 49,78, середній бал 6,54, кількість 

державних місць 36, отримують стипендію 16 осіб; 

групи ІІІ курсу:  



Агро – 18:  якісна успішність 48,6, середній бал 3,66, кількість 

державних місць 42, отримують стипендію 10 осіб; 

ТТ – 18:  якісна успішність 59,16, середній 3,92, кількість державних 

місць 37, отримують стипендію 16 осіб. 

Серед претендентів на стипендію, лише 10,7 % відмінників і 

хорошистів зазначила доповідаюча. 

Слухали Дідковську Т.А., завідуючу відділенням ,,Організація 

виробництва”,  яка сказала, що  відділення «Організація виробництва» 

станом на 13.07.2021 налічує 202 студенти денної форми навчання. 

Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування 24 студенти 21 

студент навчається за державним замовленням і 3 студенти за контрактною 

формою навчання. Спеціальність менеджмент 46 студентів, 41 державне 

замовлення та 5 на контракті. Спеціальність Агрономія спеціалізація 

Організація і технологія ведення фермерського господарства - 64 студента. 

Та спеціальність автомобільний транспорт 68 студентів - 65 державне 

замовлення та 3 студенти навчаються на контракті. Далі доповідаюча провела 

детальний аналіз у академічних групах відділення, а саме 

групи І курсу:  

група МЕН - ФБ – 20:  якісна успішність 57,8, середній бал 7,14, 

кількість державних місць 20, отримують стипендію 8 осіб; 

група ФГ – 20:  якісна успішність 37,06, середній бал 6,38, кількість 

державних місць20, отримують стипендію 7 осіб;  

група АТ – 20:  якісна успішність 49,48, середній бал 6,47, кількість 

державних місць 22, отримують стипендію 9 осіб; 

групи ІІ курсу:  

група МЕН – 19:  якісна успішність 53,5, середній бал 7,48, кількість 

державних місць 18, отримують стипендію 7 осіб; 

група ФБ – 19:  якісна успішність 48,95, середній бал 7,2, кількість 

державних місць 10, отримують стипендію 4 осіб; 

група ФГ – 19:  якісна успішність 40,6, середній бал 6,77, кількість 

державних місць 24, отримують стипендію 7 осіб; 

група АТ – 19:  якісна успішність 52,2, середній бал 7,46, кількість 

державних місць 22, отримують стипендію 9 осіб; 

групи ІІІ курсу:  

група МЕН – 18:  якісна успішність 59,38, середній бал 3,9, кількість 

державних місць 13, отримують стипендію 6 осіб; 

група ФГ – 18:  якісна успішність 46,44, середній бал 3,56, кількість 

державних місць 20, отримують стипендію 7 осіб; 



група АТ – 18:  якісна успішність 60,8, середній бал 3,87, кількість 

державних місць 21, отримують стипендію 8 осіб. 

Загалом на відділенні маємо 3 відмінника (МЕН -19 і МЕН- 18) та 39 

хорошистів.  

Разом з тим на відділенні є і боржники. Так, у групі ФГ- 18 такими є 

Бесараб Вадим, який має заборгованість з усіх дисциплін та Правдзівий 

Денис, який має заборгованість з окремих дисциплін; у групі ФГ – 19 

Нагорний Ілля має заборгованість з навчальної практики ,,Ботаніка”. 

 

Рішення : 
 

1. У зв’язку з тенденцією до зниження якісної успішності під час 

змішаної форми навчання, активно впроваджувати сучасні форми та методи 

освітньої діяльності орієнтуючись на індивідуальні здібності студентів. 
 

Постійно                                                                    Пед. колектив 
 

2. Провести засідання стипендіальної комісії та розглянути списки 

претендентів на отримання стипендії за поданням завідуючих відділеннями. 
 

           До 01.08.21р.                                                           Стипендіальна комісія 
 

3. Задовольнити прохання студента групи ТТ-19 Бурченка Віктора про 

переведення на його на спеціальність 201 ,,Агрономія” спеціалізація 

,,Організація і технологія ведення фермерського господарства” 
 

4. Студентам групи ФГ – 19 та ФГ – 18 Нагорному Іллі та Правдзівому 

Денису надати можливість ліквідувати заборгованість навчальних дисциплін. 
 

        До 30.08.21 року 
 

5. За систематичні пропуски навчальних занять та заборгованість зі всіх 

навчальних дисциплін відрахувати з числа студентів Бесараба Вадими група 

ФГ -18 

 

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

ознайомила присутніх з підсумками роботи методичного кабінету. 

Доповідаюча зазначила, що за даний начальний рік методичний кабінет має 

певні напрацювання, серед яких: створення вкладок на сайті коледжу, 

підготовка та випуск першого номеру щоквартального ,,Вісника” коледжу, 

створення бази даних викладачів, впровадження  видачі сертифікатів 

педагогічним працівникам з підвищення кваліфікації та проходження 

виробничого стажування на підприємствах та установах.  

Як завжди, продовжувала доповідаюча методичний кабінет проводить 

заплановані методичні об’єднання, семінари,  практичні тренінги, 

організовує проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації у 



науково-освітніх установах. Зокрема, у 2021 році заплановано пройти курси 

ПК 32 викладачам, з яких 23 це уже зробили, а 9 планують з початку 

наступного навчального року. 

Велика робота була проведена з підготовки та проведення атестації 

педагогічних працівників. Цього року трьом викладачам присвоєно ,,вищу 

категорію” одному викладачу присвоєно звання ,,методист”,  чотирьом 

викладачам присвоєно звання ,,старший викладач”, один викладач 

підтвердив ,,вищу категорію”, два  викладачі підтвердили першу категорію, 

одному викладачу присвоєно ,,другу категорію”, три викладачі атестувались 

на відповідність займаній посаді. 

На перспективу, зазначила Колісник О.І., у нас атестуються 11 

викладачів,  з яких  сім викладачів будуть готувати свої Портфоліо для 

розгляду у Департаменті освіти. 

За минулий навчальний рік до Навчально-методичного центру будо 

подано 11 конкурсних робіт, в яких брало участь 23 учасника. Три роботи 

отримали найвищу оцінку (Погорєлова Г.М.,Пилипенко Н.П., Воронович 

Ю.А. Мозгова Ю.С., Дзюбенко О.Г.), одна робота зайняла ІІІ місце 

(Погорєлова Г.М., Пилипенко Н.П.) 

На даний момент активно працює наша бібліотека, яка подала дві 

роботи ,,Ми у творчості знаходимо себе”, ,,Музейна педагогіка та її 

практичне втілення”. Також працівники бібліотеки постійно оновлюють 

вкладку на сайті коледжу. 

 

Виступили: 

1. Пахович Н.М., директор коледжу: методичний кабінет працює в 

правильному напрямку,  спрямовуючи педагогічний колектив рухатись в 

ногу з часом, постійно оновлюючись та зростати. Адміністрація коледжу 

буде всіляко підтримувати такі позитивні зміни. 

 

Рішення : 

1. З метою поповнення базисних даних викладачів систематично 

подавати інформацію до методичного кабінету  щодо напрацювань 

викладачів. 
 

Протягом навчального року                                      Зав. метод. каб., 

                                                                                      викладачі 
 

 2. Приймати участь у конкурсах, організованих НМЦ та іншими 

освітніми установами 
 

Протягом навчального року                                      Зав. метод. каб., 



                                                                                      викладачі 
 

3. Провести підготовку викладачів, що атестуються у відповідності до 

вимог та критеріїв МОН. 
 

До лютого2020 р.                                                       Члени атестаційної         

                                                                                      комісії, викладачі 
 

4. Надавати своєчасну і повну інформацію методичному кабінету щодо 

проходження викладачами курсів ПК та виробничого стажування. 
 

Протягом року                                                            Члени пед. колективу 
 

5. Працювати над підвищенням фахового та методичного рівня, 

впроваджувати інноваційні методи навчання та організації викладацької 

діяльності. 
 

Постійно                                                                    Члени пед. колективу 
 

6. З метою підвищення якісних та кількісних показників методичної 

роботи, мотивувати викладачів за підсумками конкурсів методичного 

спрямування. 
 

За результатами метод.роботи в кінці року           Адміністрація 

 

          По третьому питанні слухали голів циклових комісій агрономічних 

дисциплін – Капленко С.М., соціальних дисциплін – Панченка А.А., 

економічних дисциплін – Макаренко Ю.М., технічних дисциплін – Вощана 

В.Г., зоотехнічних дисциплін – Гирич Л.В., загальноосвітніх дисциплін – 

Моргун О.Г., які проінформували присутніх про попередній розподіл 

педагогічного навантаження на 2021 – 2022 навчальний рік згідно поданих 

викладачами заяв. 

 

        Рішення:   
 

        Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

 

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

винесла на розгляд педагогічної ради подання до нагородження Подякою 

МОН України завідуючу відділенням ,,Організація виробництва” Дідковську 

Т.А.   

            Слухали викладачів Пахович Н.М., Пахович І.Л., Капленко С.М., Вакулік 

С.Л., Дідковську Т.А., Рибак С.В. про порушення клопотання щодо зарахування 

виробничого стажування на підприємстві ТВК с. Ємчиха та НДІ Миронівський 



інститут пшениці ім. В.М. Ремесла.    

               

 

        Рішення:   

         1. Рекомендувати до нагородження Подякою МОН України завідуючу 

відділенням ,,Організація виробництва” Дідковську Т.А.    

           2. Задовольнити клопотання викладачів Пахович Н.М., Пахович І.Л., 

Капленко С.М., Вакулік С.Л., Дідковську Т.А., Рибак С.В. про порушення 

клопотання щодо зарахування виробничого стажування на підприємстві ТВК с. 

Ємчиха та НДІ Миронівський інститут пшениці ім. .В.М. Ремесла.  
 

 

 

 

Голова педагогічної ради:   ______________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                 ______________________ В.Г. Шлапацька 

 


