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Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету ” від 27 квітня 2022 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Роль навчально-виробничої ферми у формуванні практичних фахових 

компетентностей студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» 

                                                                      Доповідає:    Вовк Л.Л. 

                                                                                            Скляренко В.Ю. 

 

2. Життєстійкість: що це таке, і чи можна нею керувати в умовах війни 

                                                                       Доповідає:  Некрасова Н.М. 

 

3. Різне  

 

По першому  питанню слухали Вовк Л.Л., яка сказала, що  На тлі війни 

в Україні викладачі постійно організовують освітній процес. У таких умовах 

це справжній виклик, бо існує безліч перепон, що відрізняє навчання зараз 

від навчання під час довготривалих карантинів зумовлених ковідом. Як би 

складно не було зосереджувати увагу на навчанні у цей час, наша країна 

потребує нових висококваліфікованих спеціалістів, як зараз, так і після 

перемоги. У Міносвіти обіцяють суттєво не скорочувати кількість 

бюджетних місць наступного року. Проте змінять пріоритети: набиратимуть 

більше інженерів, IT-спеціалістів, аграріїв. Тобто фахівців, які 

відбудовуватимуть Україну. Тому, нова реальність ставить перед нами 

завдання підготувати компетентних конкурентоспроможних спеціалістів та 

зберегти результативність навчання в умовах війни. 

Стандартом вищої освіти України для спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» для здобуття освітнього 

ступеня «молодшого бакалавра» передбачається виділення 180 кредитів 

ЕКТС, а мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю . 

Під фаховою компетентністю технолога необхідно розуміти його 

особисті можливості, які дозволяють йому самостійно й ефективно 



реалізувати мету і завдання технологічного процесу. Для цього необхідно 

мати теоретичні знання, вміти їх застосовувати у практичній діяльності, 

Проте питання формування фахової компетентності технологів у галузі 

тваринництва в умовах навчально-виробничих ферм все ж таки недостатньо 

вивчене. Мало праць з рекомендаціями щодо підвищення фахової 

компетентності у майбутніх технологів з виробництва та переробки 

продукції тваринництва. 

Кажуть, що справжній фахівець зростає на виробництві. Тому великою 

перевагою є можливість проведення занять на базі навчально-виробничої 

ферми. Навчально-дослідне господарство має ключове значення в 

формуванні практичних умінь і навичок майбутніх техніків- технологів. Біля 

60% навчального матеріалу в підготовці фахового молодшого бакалавра 

займає практична складова. 

Згідно з освітньо-професійною програмою технік-технолог має такі 

фахові компетентності , зазначила доповідаюча та донесла о аудиторії їх 

перелік, вказаний у Освітньо-професійній програмі. 

 Значною мірою забезпечують формування практичних фахових 

компетентностей практичні заняття та практики, які проводяться на базі 

навчально-дослідного господарства. В умовах нашого коледжу практичні 

заняття зі спеціальних дисциплін 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. 

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

утримують та розводять велику рогату худобу (в середньому 90-100 гол) 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 в умовах військового часу... 

Оперативно підлаштовуємося до певних виробничих ситуацій, щоб надати 

студентам можливість спостерігати або ж прийняти участь у певній 

технологічній операції чи технологічному процесі. 

Проведення занять на фермі має і свої проблемні сторони. В мирний 

час це були такі проблеми: відсутність деяких інструментів та обладнання, 

об’єктів дослідження, облаштування місць для проведення дослідження чи 

виконання конкретного завдання з дотриманням техніки безпеки та санітарно 

- гігієнічних умов. Проте за умов дистанційного навчання доводиться 

використовувати різні підходи до формування практичних вмінь та навичок. 

Наприклад, викладачами циклової комісії використовуються навчальні 

фільми, відео-екскурсії. Але це не зрівняється з проведенням занять 



безпосередньо в виробничих умовах, Для досягнення здобувачами освіти 

певних фахових компетенцій на навчально - виробничій фермі слід 

забезпечити: 

1) забезпечити наявність відсутніх інструментів та обладнання для 

проведення практичних занять; 

2) обладнати станок для фіксації тварин з метою дотримання вимог 

техніки безпеки під час роботи з тваринами; 

3) обладнати місце для забою тварин; 

4) розглянути можливі варіанти для майбутнього утримання інших 

видів сільськогосподарських тварин; 

5) на підставі наданих результатів діяльності тваринницької ферми 

проводити періодично аналіз виробничих та економічних показників і 

використовувати результати досліджень для виконання завдань 

практичних занять, курсових проектів, щоденників-звітів;  

6) продовжити співпрацю з викладачами, фаховими спеціалістами 

Білоцерківського НАУ з метою розвитку навчально-виробничої ферми , 

як бази для практичного навчання студентів; 

7) максимально розвивати зв’язки з господарствами, установами, 

організаціями;  

8) продовжувати співпрацю з працівниками навчальної ферми, 

разом з тим надавати не лише рекомендації, а й конкретну допомогу; 

9) в умовах військового стану сприяти безперервній роботі 

навчально - виробничої ферми і використовувати як базу практики для 

здобувачів освіти . 

 

В завершення свого виступу Вовк Л.Л. підсумувала свою доповідь, 

вказавши на важливість проведення  практичних занять на навчально-

виробничій фермі,  як основа формування фахових компетентностей 

майбутніх фахівців.  

 

Слухали із співдоповіддю Скляренка В.Ю , завідувача навчально-

виробничою фермою, який наголосив на розширенні потужностей 

навчально-виробничої ферми, необхідності проведення поточних 

удосконалень та ремонтів, а також створенні віварію з 

сільськогосподарськими тваринами у галузі птахівництва, конярства, 

кролівництва. Також доповідаючий зазначив, що потрібно відремонтувати 

підлогу, встановити гноєві канали та фіксаційні станки для тварин.  

Виступили:  

1. Дзюбенко О.Г., викладач зоотехнічних дисциплін, підняла питання 



формування  фахових компетентностей шляхом відкриття 

робітничої спеціальності ,,Забійник” 

2. Шлапацька В.Г., викладач,  запропонувала знайти можливість 

співпраці із місцевими підприємствами приватного характеру на 

предмет вивчення технології вивчення сільськогосподарських 

тварин. 

3. Макаренко Ю.М., Долинюк Г.В., викладачі економічних дисциплін, 

зазначили, що при вивченні економічних дисциплін студенти 

активно використовують дані навчально-виробничої ферми при 

виконанні різних практичних занять та завдань. 

4. Пахович Н.М., директор коледжу, сформувала своє бачення 

навчально - виробничої ферми як велику потенціальну можливість 

для формування фахових компетентностей спеціалістів, базуючись 

на наукових підходах педагогічних працівників. 

 

 Рішення: 

1. Забезпечувати практичну підготовку студентів зі спеціальності                  

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

дотримуючись Закону України  «Про фахову передвищу освіту», Положення 

про Виробничий структурний підрозділ «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім.П.Х.Гаркавого БНАУ» у відповідності до навчальних планів та 

програм практичного навчання. 

Постійно                                                              Педагогічний колектив 

2. Максимально використовувати базу навчально- виробничої ферми для 

проведення навчальних та виробничих практик зі спеціальностей. 

Постійно                                                       Викладачі 

3. Для більш якісного проведення практичних занять та практик в умовах 

навчально - виробничої ферми забезпечити: 

3.1. Придбання відсутніх інструментів та обладнання для проведення 

практичних занять та різних видів практик згідно пропозицій викладачів 

циклової комісії зоотехнічних дисциплін; 

До 01.07.2022року                                        Адміністрація 

3.2. Обладнати станок для фіксації тварин з метою дотримання вимог 

техніки безпеки під час роботи з тваринами та обладнати місце для забою 

тварин; 



Протягом року 

Протягом року 

Протягом року 

              До кінця навчального року                             Адміністрація, 

зав. лаб. тваринництва 

3.3. Придбати ваги для зважування тварин. 

До 01.09.2022року                                   Адміністрація 

4.  Розглянути можливі варіанти для майбутнього утримання інших видів 

сільськогосподарських тварин; 

До кінця навчального року 
               Адміністрація,  

           члени ц/к зоотехнічних дисциплін 
 

 

5.  Налагодити чіткий системний зоотехнічний облік   як вихідного матеріалу 

для використання його у освітньому процесі 

 

              До 01. 06. 2022року                                Зав. лаб. тваринництва,       

                                                                               зоотехнік 

 

6. Систематично проводити аналіз виробничих та економічних показників 

результатів діяльності тваринницької ферми і використовувати результати 

досліджень для виконання завдань практичних занять, курсових проектів, 

щоденників-звітів та удосконалення роботи навчально-виробничої ферми. 

Голова ц/к  

зоотехнічних дисциплін, 

зав. лаб. тваринництва, 

викладачі ц/ к  

зоотехнічних дисциплін,  

бухгалтерія коледжу 

 

7. Продовжити співпрацю з викладачами, фаховими спеціалістами 

Білоцерківського НАУ з метою розвитку навчально-виробничої ферми, як 

бази для практичного навчання студентів та досягнення виробничих 

показників. 

            Адміністрація,  

    члени ц/ к зоотехнічних дисциплін 

8. Максимально розвивати зв’язки з передовими господарствами, 

установами, організаціями, науково-виробничими об’єднаннями, які ведуть 

свою діяльність в галузі тваринництва 

                   Адміністрація, викладачі 

9. Надавати практичну допомогу керівникам та працівникам навчально-



Протягом року 

Протягом року 

виробничої ферми в досягненні ними поставлених завдань. 

Викладачі циклових                                     

комісій зоотехнічних 

                                                                                       та економічних дисциплін 

 

10. В умовах військового стану сприяти безперервній роботі навчально-

виробничої ферми продовжуючи удосконалювати її як базу практичного 

навчання для здобувачів освіти зі спеціальностей. 

Адміністрація, викладачі 

11. Вивчити питання про можливість відкриття робочої професії «Забійник 

первинної переробки тварин» 

 

По другому питанню  слухали Некрасову Н.М., практичного психолога 

колледжу, яка сказала, що життєстійкість - не просто корисна риса, а 

головний виклик 2022 року. її дедалі частіше називають як базову не лише в 

нинішніх непростих умовах, а й як ключову рису, без якої ми вже не 

обійдемося у майбутньому. 

       Життєстійкість існує на трьох рівнях, зазначила доповідаюча : 

психофізіологічному, соціально-психологічному та особистісно-смисловому. 

Основними функціями життєстійкості є Надає можливість вирішувати 

складні життєві ситуації. 

Спонукає особистість до перетворення стресових життєвих подій у нові 

можливості. 

Постає провідною складовою самодетермінації особистості. 

Сприяє конструктивним міжособистісним стосункам та позитивному 

самоставленню, розвитку. 

Забезпечує психологічну адаптацію, здатність до самоактуалізації 

Формує здатність витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню 

збалансованість та загальну успішність діяльності. 

Наділяє зрілими та складними формами саморегуляції лідерських якостей. 

 

Далі Некрасова Н.М. виділила десять основних речей, які допомагають 

зберегти  життєстійкість  

зберігання фокусу уваги на важливому, вміння ігнорувати другорядні 

цілі; 

емоційна грамотність, уміння зберігати гармонійний стан навіть у вирі 

неочікуваних подій; 



адаптивність, що має на увазі тренування гнучкості і різноманітності 

реакцій; 

здоров’я , розсудливість, оточення (спілкування з позитивними 

людьми, вміння сказати ,,стоп,, виснажливим відносинам, завзятість, 

натхнення, інтегрування та не менш важливе задоволення, тобто вміння 

отримувати приємні емоції від діяльності, мудрість відчувати щастя. 

Далі доповідаюча надала кілька порад викладачам для адаптації 

навчального процесу в непростих умовах сьогодення, як от: не боятися 

говорити про війну, додавати приклади корисні після перемоги та знаходити 

шляхи взаєморозуміння зі студентами. 

Упродовж свого виступу доповідаюча ознайомила присутніх із методиками, 

якими можна користуватися для діагностики та регуляції психоемоційного 

стану , а саме  

Тест самооцінка життєстійкості, модифікація опитувальника Форверга на 

контактність - Т.О. Ларіної; 

Методика діагностики самооцінки психічних станів (по Г.Айзенку); 

Тест ЖИТТЄВІ завдання особистості (розробка колективу лабораторії 

соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної 

психології АПН України під керівництвом Т.М. Титаренко); 

 Методика діагностики рівня соціальної фрустрованності Л.І. Вассермана 

(модифікація 

  Допомагає впоратись зі страхом та тривогою і комплекс дихальних 

вправ, методики уяви безпечного місця, відчування приємних запахів та 

інші вправи, які запропонувала Некрасова Н.М. 

 В завершення своєї доповіді доповідаюча надала інформацію щодо 

корисних ресурсів для відновлення  

 

Корисні ресурси для відновлення: 

1. Серія вебінарів «Перемога терапія». Можна переглянути записи в 

You lubeабо долучитися до онлайн-зустрічей із групою підтримки — тут 

можна поставити психотерапевту запитання й отримати кваліфіковану 

відповідь. Анонси — на сторінці Verba Club. 

2. Спільнота для саморозвитку жінок «Пошуршимо». Засновниця 

спільноти Таня Пилипчук проводить зустрічі на терапевтичні теми в часи 

війни. Стежити за анонсами можна в Telegram, усі записи зберігаються в 

YouTube. 

3. Сервіси «Як ти?». Команда «Тритфілд» разом з волонтерами створила 

систему психологічної підтримки. Якщо вам потрібна персональна 

консультація, можна подати заявку через бот. Ще один ресурс команди — 



Telegram-чат для спілкування. 

4. База спеціалістів від «Взаємодії». На платформі для швидкого та 

легкого пошуку інформації під час війни ви знайдете контакти українських і 

закордонних психологів. Також є окрема сторінка сервісів для пошуку 

психологічної допомоги. 

5. Курс «Діалоги без тривоги» від EdEra, що містить практичні методи 

та вправи. 

 

Виступили : 
 

1. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, яка 

сказала, що на даному етапі, коли порушений нормальний ритм 

життя, надзвичайно важливим є аналіз та контроль психологічного 

стану студентів. Викладачі покликані давати приклад студентам у 

умінні зберігати психологічну рівновагу 
 

2. Почтар Н.І., заступник директора з виховної роботи, яка сказала, що 

психологія дуже тонка наука, не кожен може фахово підійти до 

вирішення певних психологічних моментів, тому є важливим 

спілкування із фахівцями психологами 

 

Рішення: 

1. Продовжувати створення сприятливих умов для збереження й 

зміцнення психологічного благополуччя учасників освітнього процесу, 

де провідним механізмом є впровадження практичної складової, а саме 

проведення психологічних тренінгів, занять і бесід, які допоможуть у 

вирішенні складних життєвих ситуацій, вміння вибудовувати 

ефективну міжособистісну взаємодію. 

Заступник з виховної 

роботи,  

практичний психолог 

2. Розробити практичні рекомендації задля удосконалення освітнього 

процесу, зокрема забезпечення ефективної соціалізації його учасників, 

підвищення адаптації, урівноваження емоційної та інтелектуальної 

продуктивності; 

Практичний психолог 

3. Продовжувати забезпечення психологічної безпеки учасників 

освітнього процесу та педагогічного колективу, урівноваження 

емоційної та загальної інтелектуальної продуктивності. 

Заступник з виховної роботи,  



практичний психолог 

4. Сформувати теоретико-методологічну базу феномену життєстійкості, 

як основного механізму інноваційної освітньої діяльності, що надає 

можливість молодому поколінню засвоїти соціальний досвід, набути 

психологічної грамотності, навчитися ефективної життєдіяльності. 

                                                                   Практичний психолог 
 

5. Розробити опитувальний тест онлайн-методики 

                                                                       Практичний психолог 

 

По третьому питанню слухали Колісник О.І., методиста коледжу, 

яка донесла до відома присутніх інформацію щодо результатів атестації 

педагогічних працівників.  

 

Рішення: 

1. Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________  Наталія ПАХОВИЧ 

          Секретар                       __________________  Валентина ШЛАПАЦЬКА 
 

 


