
Протокол №12 
Засіданння педагогічної ради Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету 
від 21 липня 2016 року 

Порядок денний: 
1. Підсумки навчально-виховної роботи за друге півріччя 2015-2016 
навчального року. 

Доповідають: Вакулік С.Л. 
Вощан В.Г. 

2. Підведення підсумків навчально-методичної роботи 
викладачів за 2015-2016 навчальний рік. 

Доповідає: Турченко Г.М. 
3. Про розподіл педагогічного навантаження на 2016-2017 навчальний рік. 

Доповідаючі: голови циклових комісій. 
4. Різне. 

Рішення: 
1. За невиконання графіку навчального процесу та академічну заборгованість 

відрахувати із числа студентів: 
1. Матвієнко М. - гр.ВТ- 14 «А»; 
2. Немеш В. - гр.ОВ/ФК-15; 
3. Дем'яненко С. - гр. ОВ/ФК-15; 
4. Скирчук М. - гр.ФГ- 14; 
5. Прохоренко В. - гр.ФГ- 13. 

2. Задовольнити прохання про переведення на іншу спеціальність Феєр Андрія - 
гр.АД-15 зі спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» на 
спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва» гр.ВР-15. 

3. Задовольнити прохання про переведення на заочну форму навчання студентів: 
1. Решетняк В.- гр.ВР-13 
2. Кукурічка Я. - гр. ФГ-13 
3. Дерлюк В.- гр.ФГ-14. 

4. Перевести на звільнене місце державного замовлення на спеціальності 
«Виробництво і переробка продукції тваринництва» Харченко Катерину - гр.ВТ-14 
«Б». 

По другому питанню слухали Турченко Г.М., завідуючу методичним 
кабінетом, яка сказала, що методична робота передбачає цілісну систему підвищення 
науково-теоретичного і загально-культурного рівня, психолого- педагогічної 
підготовки викладача. Методичний кабінет, який є центром методичної роботи 
організовує безперервну освіту та спілкування педагогічних працівників, організовує 
заходи щодо підвищення рівня майстерності педагогічних працівників, створює 
умови для самостійної, індивідуальної роботи, підготовки до навчальних занять та 
виховних заходів, проводить обговорення відкритих занять та виховних заходів. У 
цьому році було проведено 7 відкритих занять викладачами, які атестувалися і 11 
загально- технікумівських виховних заходів, у зв'язку з ущільненим графіком 



графіком роботи, ми на жаль, не проводимо декад циклових комісій. Методичний 
кабінет забезпечує участь навчального закладу у виставці передового педагогічного 
досвіду. Цього року представлено 13 конкурсних робіт, 3 роботи у співавторстві. 
Представили свої роботи Колісник О.І., Почтар Н.І., Кошинська С.С., Стукаленко 
Н.В., Панченко А.А., Вощан В.Г., Пилипенко Н.П., Геращенко І.В., Макаренко 
Ю.М., Ковалишин Ю.Б., Моргун О.Г., Турченко Г.М. Також було представлено 3 
сувеніри, сказала доповідаюча. 

Атестація викладачів проводиться згідно типового положення. Цього року 14 
викладачів пройшли атестацію: 2 викладачі підтвердили вищу категоріє та звання 
старший викладач, 1 викладач присвоєно звання викладач- методист, 3 викладачі 
підтвердили кваліфікаційну категорію «вищу», присвоєно вищу категорію 2 
викладачі, 1 з них позачергово, як постійному учаснику виставки НМЦ, підтвердили 
І категорію 6 викладачів. Такі викладачі як Пахович Н. М., Поліщук М.Й. удостоєні 
високого звання «Відмінник освіти». Хочеться відмітити особливу методичну роботу 
викладача Колісник О.І., яка є постійним учасником Виставки передового 
педагогічного досвіду; має високі оцінки за конкурсні роботи і рекомендувати на 
розгляд адміністрації та педагогічної ради про присвоєння педагогічного звання 
викладач-методист. Цього року вступила до аспірантури Кібік Н. С. 

Хотілося б відзначити високий рівень та якість методичної роботи у цьому 
навчальному році: це насамперед робота у створенні та удосконаленні комплексів 
методичного забезпечення з дисциплін, які розглядалися комісією при акредитації, 
робота з написання та рецензування програм навчальних дисциплін, розробка тестів, 
практичних та лабораторних занять, опорних комплектів, написання методичних 
розробок для НМЦ. Важливим результатом методичної роботи є поєднання у 
технікумі традиційних і новітніх технологій : інтегровані і тематичні ігрові заняття, 
заняття-заліки, заняття-конкурси, заняття-конференції, тендерні заняття, ділові ігри, 
лекції-презентації та інше, сказала Турченко Г. М. 

В цьому році ми двічі отримували премію, і я як методист хочу звернутися до 
колективу адміністрації і винести на розгляд прохання при нарахуванні премії 
врахувати роботу викладачів на виході, завершила доповідь Турченко Г.М. 

Виступили: 
1. Пахович Н.М.- директор навчального закладу, методична робота викладачів є 

основною у педагогічному навантаженні. Підводячи підсумки методичної 
роботи , як от сьогодні, необхідно враховувати всі зауваження зроблені нам, 
стежити за їх виконанням. Хорошим прикладом зараз для нас є молоді 
викладачі, такі як Колісник О.І., яка завжди активно працює у методичному 
плані. 

2. Макаренко Ю.М.-голова циклової комісії економічних дисциплін, необхідно 
схвалити роботу методичного кабінету, робота проведена велика. Особливу 
увагу зараз потрібно звернути на технологічне відділення, яке буде проходити 
акредитацію спеціальності «Виробництво і переробка продукції 
тваринництва». Також нам необхідно бути баченими у фахових виданнях, на 
сайті журналу «Освіта коледжу, технікуму». Добре було б заохочувати авторів 
преміюванням. 



Рішення: 
1. Роботу методичного кабінету вважати задовільною. 
2. У 2016-2017 н.р. планувати, організовувати та проводити педагогічні 

конференції, педагогічні читання, методичні засідання шкіл підвищення 
педагогічної майстерності, враховуючи пропозиції викладачів. 

Постійно. Методист. 
3. Підготовки пропозиції щодо подальшого вдосконалення різних напрямів 

методичної роботи у навчальному закладі. 
10 вересня 2016р. Методист, голови ц/к, викладачі. 

4. Активізувати участь викладачів Маслівського АТ БНАУ у конференціях, 
семінарах, конкурсах, які проводять НМЦ. 

Протягом року. Заступник директора, методист. 
5. Проводити декади циклових комісій з 01.11.2016 р. 

Голова ц/к, методист, викладач. 
6. Планувати проведення відкритих занять з початку навчального року 

До 20.09.2016р. Методист, методична рада. 
7. Активувати підготовку методичних матеріалів до акредитації спеціальності 

«Виробництво і переробка продукції тваринництва». 
Вересень. Методист, голови ц/к, зав. відділеннями,викладачі. 

8. Організувати роботу викладачів зі створення електронного варіанту 
навчально - методичного комплексу дисциплін. 

Протягом року. Методист. 
9. Продовжити роботу з написання та рецензування навчальних посібників, 

підручників, програм, методрозробок. 
Протягом року. Методист, голови ц/к. 

10. Розширити творчі зв'язки з іншими навчальними закладами з метою 
обміну досвідом. 

Протягом року. Адміністрація. 
 
 

1. Подавати дописи про навчально-виховну роботу у технікумі до видань 
НМЦ. 

Протягом року. Методична рада. 
2. Випробовувати нетрадиційні форми роботи методкабінету: 

- ярмарка педагогічного досвіду; 
- фестиваль педагогічних ідей; 
- методичний ринг; 
- педагогічні читання. 

Протягом року. Методист, голови ц/к. 
3. Розробити систему преміювання викладачів, які проводять активну 

Методичну діяльність. 
Вересень. Методист, адміністрація, бухгалтерія. 

По третьому питанню слухали голів циклових комісій: агрономічних 
дисциплін - Вакулік С.Л., зоотехнічних дисциплін - Нікітенко Н.М., загальноосвітніх 



дисциплін - Моргун О.Г., соціальних дисциплін - Поліщук М.Й., технічних 
дисциплін - Доник М.В., економічних дисциплін - Макаренко Ю.М. Педагогічне 
навантаження розподілено згідно заяв викладачів та виходячи із наявності 
навчальних годин та результатів роботи викладачів на протязі навчального року. 
Зокрема на ц/к агрономічних дисциплін зменшено педагогічне навантаження 
Борисенко С.П.; на ц/к суспільних дисциплін викладачі мають години не в повному 
обсязі; у ц/к загальноосвітніх дисциплін розподіл на рівні минулого року, є резерв 
годин з «Української мови » та «Української літератури»; у ц/к технічних дисциплін 
розподіл достатній, є резерв годин; у ц/к зоотехнічних дисциплін розподіл достатній. 

Рішення: 
1. Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 

По четвертому питанню слухали Пахович Н.М., директора технікуму, яка 
висловила подяку педагогічному колективу за проведену профорієнтаційну роботу 
та сказала, що необхідно зробити велику роботу, щоб успішно завершити вступну 
кампанію. Далі були названі куратори навчальних груп: І ВР - 
Орленко Л.М., І ВТ - Плакса І.В., І ОВ - Долинюк Г.В., І АД - Микитенко М.В., ІІ 
ОВ - Колісник О.І.; ІІІ ВТ «Б» - Савіцька Л.Л. 

Рішення: 
1. Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 
2. З метою підготовки фахівців з організації і технології ведення фермерського 

господарства затвердити спеціалізацію «Організація і технологія ведення 
фермерського господарства» в межах спеціальності «Агрономія». 

Голова педради                 Н.М.Пахович 

            Секрктар                           В.Г.Шлапацька 


