
Протокол № 8 

  засідання  педагогічної ради Маслівського  аграрного технікуму ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського   національного  аграрного університету  від 18 травня 2016 року 

 

Порядок денний: 

1. Атестація та підвищення кваліфікації викладачів і представлення  методичних  

матеріалів  на виставку  передового педагогічного досвіду  

 

Доповідає: Турченко  Г. М. 

 

2. Організація  ефективного  студентського самоврядування у Маслівському аграрному 

технікумі 

Доповідає: Почтар Н. І. 

        Солов`ян В. 

 

3. Розгляд  заяв студентів про допуск до здачі Державної підсумкової атестації. 

Доповідають : Вакулік С. Л. 

       Погорєлова Г. М. 

 

 І.По першому питанні слухали  Турченко  Г. М., завідуючу методичним кабінетом, 

яка сказала, що однією із важливих вимог до викладача є його постійний розвиток, 

постійне навчання. Освіту потрібно здобувати постійно. Підвищення кваліфікації, 

методичної майстерності педагогів відбувається завдяки самоосвіті та системі методичної 

роботи, організованої у технікумі та навчанню з відривом від основного місця роботи 

(курси підвищення кваліфікації). 

 Результат самоосвіти педагога віддзеркалюються на розвитку студентів, самоосвіта 

сприяє формуванню індивідуальності у викладача, що допомагає вихованню творчої 

особистості студента. 

 З метою  активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, 

зазначила доповідаюча, стимулювання їх фахової майстерності, підвищення загальної та 

професійної культури ,відповідальності за результатами  навчання і виховання у 

технікумі, систематично проводяться методичні наради з питань організації навчально-

виховного процесу, новин технологій викладання навчальних дисциплін,педагогіки, 

технології. Організована робота семінару педагогічної майстерності. Засідання школи-

семінару проводяться згідно плану, чергуючись із засіданнями  циклових комісій, які є 

також джерелом професійного росту викладача. Організовується участь викладачів 

технікуму у наукових семінарах ,конференціях, які проводяться у ВНЗ України.    

 Потужній поштовх фахового  зростання педагогу дають курси підвищення 

кваліфікації. У технікумі відповідно до терміну перепідготовки розроблено 

перспективний та річний план  роботи. Підвищення кваліфікації  в основному 

здійснюються в інституті післядипломного навчання БНАУ, ННІ післядипломної освіти  

НУБіПу. Викладачі  загальноосвітніх дисциплін є слухачами  Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, викладачі економічних дисциплін – 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, 

технічних дисциплін - ТОВ   «Навчально- виробничий комплекс «Вектор». 

 Далі виступаюча ознайомила з графіком підвищення  кваліфікації викладачів  у 

2016 році. Це такі викладачі як Кошинська С. С., Шевченко А. Ф., Ковалишин Ю. Б, 

Педченко Т. М., Почтар Н. І., Пилипенко Н. П. 

 Стимулювати діяльність викладачів щодо підвищення їх професійної кваліфікації, 

методичної манерності покликана атестація педагогічних кадрів. Атестація передбачає 

визначення відповідності педагогічних працівників зайнятій посаді ,рівню кваліфікації. 

Атестація у технікумі проводиться згідно положення про атестацію педагогічних 



працівників відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Для проведення атестації у 

поточному році згідно наказу по технікумі до 20.09. створюється атестаційна комісія. До 

10.10 педагогічні працівники подають заяви на проходження позачергової атестації  чи 

про відмову від чергової атестації. 

В нинішньому році атестувалось 14 осіб. Підтвердили 1 категорію -6 осіб, вищу категорію 

– 3 особи, старший викладач  та присвоєння педагогічного звання викладач-методист –

Нікітенко Н. М., присвоєно вищу категорію чергова атестація Погорєлова Г. М., 

позачергова Стукаленко Н. В. 

 Чергова атестація у 2016-2017 н.р. для викладачів: Ковалишин Ю.Б.,  Колісник О.І., 

Педченко Т. М., Пилипенко Н.П., Сідорова О. І., Турченко Г. М. На позачергову атестацію 

викладачі визначаються до 10.10.2016 року. 

 У своїй роботі, продовжувала виступ доповідаюча, атестаційна комісія технікуму 

дотримується всіх принципів, на які базується атестація ,а саме: загальність, системність, 

об’єктивність, колегіальність, доступність, моральне та матеріальне заохочення. 

Особливої уваги атестаційна комісія надає питанням забезпечення спеціальної 

педагогічної підготовки педагогічних працівників, організації підвищення кваліфікації. У 

відповідності до встановлених кваліфікаційних категорій маємо такий якісний склад 

викладачів: спеціаліст - 8, спеціаліст другої категорії - 5, спеціаліст першої категорії-15, 

спеціаліст вищої категорії - 21, а також педагогічні звання: старший викладач -3, 

викладач-методист-3. 

  Далі Турченко Г. М. зупинилась на розгляді конкурсу «Педагогічні інновації» і 

сказала, що такий конкурс є одним із заходів реалізації Національної доктрини розвитку 

освіти, Державної національної програми «Освіта». Метою конкурсу є удосконалення 

навчально-виховного процесу та методичної роботи. У конкурсі можуть брати участь 

викладачі вихователі ,бібліотекарі ,майстри виробничого навчання,  інші педагогічні 

працівники ,студентська молодь ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У конкурсі  беруть участь 

творчі роботи за напрямами: методичні матеріали, художньо-естетична творчість. 

 Конкурсні методичні матеріали змагають у номінаціях: сучасний навчальний 

підручник ,електронний навчальний посібник ,освітній веб-сайт викладача, сучасні засоби 

унаочнення, навчальні відеофільми та інше. 

 За результатами оцінки методичних матеріалів визначають три призові місця з 

кожної номінації. Прізвища авторів творчих робіт ,які брали участь у конкурсі  понад 10 

років  заносять до Книги Пошани ДУ «НМЦ» «Агроосвіта». Окремих авторів відзначають 

подяками ,як активних учасників. Такою подякою була відзначена у 2014 році Нікітенко 

Н.М. ,сказала у завершення виступу Турченко Г. М. 

 

Виступили: 

 1.Коломієць В. М. , в. о. директора технікуму, залишається актуальним підвищення 

рівня якісного складу педагогічного  колективу ,молоді викладачі мають можливість 

вступити до аспірантури, як от Кібік Н. С. 

 2.Макаренко Ю. М., голова циклової комісії економічних дисциплін ,традиційно 

наша циклова комісія щороку працює над методичними матеріалами на конкурс, ми 

працюємо над належним естетичним оформленням комплексів методичного забезпечення 

,працюємо над електронним підручником. 

 3.Доник М.В., голова циклової комісії технічних дисциплін, у нас на циклові 

комісії ведеться робота над електронними варіантами дипломного проектування. Маємо 

вже певні напрацювання. Також постійно  працюємо над навчально-методичними 

комплексами. 

 

Рішення: 

 1.Працювати над підвищенням професійного рівня ,педагогічної майстерності, 

загальної і політичної культури викладача. 



Постійно                                                                 Викладачі 

                                                                                 Методист 

                                                                                Адміністрація 

 

2. З метою  удосконалення  педагогічної майстерності, формування індивідуальної  

навчально-методичної системи ,орієнтованої на всебічний розвиток  особистості студента, 

більше уваги надавати організації самоосвіти  викладачів 

 

Постійно                                                                                           Викладачі 

                                                                                                           Методист 

 

 

3. З  метою удосконалення  якості професійної діяльності та фахової майстерності 

педагогічних працівників, стимулювання їх творчості, підвищення загальної та 

професійної культури, відповідальності  за результатами навчання і виховання 

активізувати роботу методичної ради, школи-семінару педагогічної майстерності ,школи 

викладача-початківця ,школи куратора. 

 

Постійно                                                                                               Методист 

 

4. Забезпечувати участь викладачів технікуму у наукових семінарах, конференціях, 

майстер-класах, які проводяться ВНЗ України, ВСП НМЦ аграрної освіти «Навчально-

методичний центр»,  департамент освіти  ОДА 

 

Постійно                                                                                            Адміністрація   

                                                                                                           Методист 

 

5. Згідно положення забезпечувати  кожному педагогу один раз на п’ять років 

проходження підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, на факультетах 

підвищення кваліфікації  університетів по всіх дисциплінах, які викладає 

 

 

 Постійно                                                                                            Адміністрація   

  

6. Атестацію педагогічних працівників проводити відповідно до Закону  України «Про 

вищу освіту» та згідно Типового положення, дотримуючись принципів загальності, 

системності, об’єктивності, обґрунтованості, гласності, доступності, всебічності 

 

 

 

Постійно                                                                                               Методист 

                                                                                         Адміністрація   

 

7. При проведенні атестації особливої уваги надавати питанням забезпечення спеціальної 

педагогічної підготовки викладачів, організації педагогічної підготовки, підвищення 

кваліфікації, стажування, об’єктивності комплексної оцінки педагогічної  діяльності 

викладача, правильності, своєчасності оформлення атестаційної справи, атестаційного  

листа. 

 

При підготовці  та проведенні                                                         Голова атестаційної комісії 

атестації                                                                                              Члени атестаційної комісії 

 



8. Підвищити  рівень та якість надання методичної допомоги викладачам у їх підготовці 

до атестації 

 

Постійно                                                                                               Методист 

                                                                                         Адміністрація   

 

9. З метою складання більш об’єктивної характеристики педагогічної  діяльності  

викладачів, які  атестуються, посилити перевірку  та контроль якості виконання ними 

посадових обов’язків, результативності їх навчально-виховної роботи, загальної і 

професійної культури 

 

Постійно                                                                                               Методист 

Члени атестаційної комісії 

 

                                                                                                             

ІІ. По  другому питанні слухали  Почтар Н. І., заступника директора з виховної 

роботи, яка сказала, що студентське самоврядування це форма управління, за якої 

студенти мають право самостійно вирішувати питання  внутрішнього управління. 

Головною метою діяльності органів студентського самоврядування є створення умов 

самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. У 

формуванні та створенні такого важливого інституту у нашому навчальному закладі ми 

керувались досвідом педагога  Макаренка А.С. Студентське самоврядування створено на 

добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського  

самоврядування технікуму. У своїй діяльності студентське самоврядування керується 

законодавством України, наказом МОН №1010 від 15.11.2007 року, Положенням, 

Статутом Білоцерківського НАУ, Положенням Маслівського  АТ БНАУ  і Положенням 

про студентське самоврядування. Відповідно до Положення Маслівського АТ БНАУ 

студентське самоврядування  здійснюється на рівні академічної групи, відділення 

,гуртожитку  технікуму. Вищим органом самоврядування технікуму є конференція. На ній 

затверджується положення про студентське самоврядування ,обрано виконавчий орган – 

студентську раду ,встановлено її структура і термін повноважень, заслуховують звіт. 

Студентське самоврядування у технікумі, продовжувала Почтар Н.І. є 

гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи 

вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. У студентському самоврядуванні 

беруть участь студенти, які навчаються  у технікумі за всіма формами  навчання. Кожен 

студент має право обирати і бути обраним до ради студентського самоврядування. 

Виконавчий орган  студентського самоврядування – студентська рада створила відділи: 

національно-патріотичного виховання ,відділ пошуково-дослідницької роботи, культурно-

масовий відділ, сектор захисту прав студентів, спортивно-оздоровчий  відділ ,прес-центр, 

соціально-побутовий відділ, відділ  благоустрою та побуту. 

Основними завданнями студентського самоврядування,  зазначила доповідаюча, є 

захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

сприяння навчальній, науковій та творчій роботі студентів; сприяння умов проживання і 

відпочинку студенті; сприяння створенню різноманітних гуртків;  товариств, об`єднань, 

клубів за інтересами та координація їх діяльності, співробітництво з органами 

студентського самоврядування інших навчальних закладів; сприяння працевлаштуванню 

випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час. 

У нашому навчальному закладі студентське самоврядування  функціонує не 

перший рік ,має певні результати ,напрацювання ,наслідки та здобутки. Важливим при 

цьому є не нав’язування  думки зі сторони педколективу, підтримування студентської 

ініціативи. Студентське самоврядування є двостороннім  процесом ,спільним єднанням 

педагогів і студентів. Студенти мають змогу під керівництвом та з допомогою 



педагогічного колективу ,приймати важливі рішення, вчитися організаторським навичкам, 

набувати організаційного досвіду. Водночас і вчитися нести відповідальність  за 

виконання чи невиконання прийнятих рішень, що є теж важливим досвідом. Студентське 

самоврядування дозволяє виділити із студентської молоді найбільш здатних до 

організаційної роботи студентів, дає можливість їм рости та розвиватись ,згуртовувати 

навколо себе інших ,спонукаючи до досягнення кращих результатів у навчанні та 

особистому рості. Незамінним є студентське самоврядування  у функціонуванні життя 

студентського містечка та життя студентів у гуртожитку. Адже дозволяє вирішувати 

соціально-побутові питання, питання дисципліни та підтримання внутрішнього 

розпорядку дня. Починаючи від рівня академічної групи ,де вирішуються питання 

внутрішньо групові ,як от чергування, прибирання території ,ремонт навчальних 

аудиторій ,участь у заходах у межах технікуму, продовжуючи рівнем відділення та 

доходячи до рівня цілого студентського колективу технікуму, студентське 

самоврядування є незамінним помічником як і для керівника академічної  групи- 

куратора, так і для завідуючих відділеннями та педколективу в цілому, сказала в 

завершенні виступу Почтар Н. І. 

Слухали співдоповідача, голову студради технікуму Солов`яна Владислава, який 

оформив свою співдоповідь у вигляді презентації, де відобразив структуру студентського  

самоврядування, висвітлив основні функціональні завдання та ознайомив із результатами 

роботи студентського самоврядування та студентської ради. Зокрема проінформовано про 

участь студентів  технікуму у різних культурних заходах   району та області, фестивалях  

молоді, наукових конференціях обласного та регіонального рівнів, спортивних заходах 

,благодійних акціях допомоги школам-інтернатам та допомоги студентам технікуму ,які 

потребують фінансової допомоги та підтримки, Всеукраїнській акції «Зроби Україну 

чистою» на екологічну тематику. Студентське самоврядування часто є ініціатором в 

організації культурного  дозвілля студентів, вносить пропозиції щодо організації 

правильного харчування  студентів, пропагує та рекламує здоровий спосіб життя. Але 

разом з тим, сказав, що у нас є дуже багато питань над якими ми працюємо і ще маємо 

працювати. Це в основному дисципліна в гуртожитку та культура поведінки  студента у 

соціумі. Адже багато серед молоді вихідців із неблагополучних сімей і тому таким 

студентам необхідна відповідна допомога та наука.  

Далі Солов`ян В. назвав студентів-активістів та кращих студентів навчального 

закладу ,які успішно справляються  із організаційними  завданнями ,поєднуючи навчання 

та громадську і суспільну діяльність. Це студенти із багатьох груп ,ось кілька прізвищ, як 

Литвиненко В., Косенко Ю., Попович Т., Поїхало А., Титорчук А., Литвин Г., Степаненко 

П., Парасочка Б. ,старости всіх академічних груп та багато інших студентів.  Важливим 

атрибутом діяльності студради є студентська газета «Студ.life» ,яка  завжди відображає 

передовий поступ та досягнення студентського колективу. У завершенні свого виступу 

висловив надію на подальшу успішну роботу студентського самоврядування та його 

плідну співпрацю із наставниками-членами педагогічного колективу. 

 

Виступили: 

1. Макаренко Ю. М. - викладач економічних дисциплін, студентська рада є взірцем 

для інших студентів, є прикладом ля життя та навчання, є ініціатором всіх передових 

сучасних починань, тому педагогічний колектив завжди буде підтримувати позитивні 

рухи розвитку та вдосконалення. 

2. Погорєлова Г. М. - завідуюча відділенням «Організація виробництва», разом із 

добрими і позитивними справами студенти колективу в особі студради необхідно 

вдосконалити процес боротьби із прогулами занять та покращити відвідування занять 

взагалі. Потрібно виключити такі терміни, як «спізнення», як правило на першу пару. На 

це студраді потрібно звернути особливу увагу. 



3. Коломійця В. М., в. о. директора технікуму, студентська рада є головною ланкою 

у створенні правильного раціонального харчування студентів, адже вона відображає 

інтереси та вподобання студентів. Тому адміністрація навчального закладу буде 

прислуховуватись до думки студентів та враховувати їх побажання та пропозиції. 

4.Сідоров І. О., вихователь гуртожитку, - у гуртожитку функціонує рада 

гуртожитку, склад якої було змінено тричі на протязі навчального року. Нині діюча рада 

має непогані результати і ми надіємось на успішну подальшу працю. 

5.Почтар Н.І.,  заступник директора з виховної роботи, - необхідно відмітити 

слабку ланку студентського самоврядування – це академічний сектор, це основне, що має 

вдосконалити сучасний наш студент - відвідування та успішність, це дві важливі складові 

успіху у навчанні. 

 

Рішення: 

1. Активніше пропагувати роботу студентського самоврядування з метою 

залучення  більшості кількості студенів до роботи в органах студентського 

самоврядування.  

 

Протягом навчального року                    Студрада, заступник директора з виховної 

                                                                     роботи  

 

2. Активізувати роботу відділів студентської  ради з 18.05 16 по 18.06.16 року 

                                

                                                                   Студрада 

 

3.Удосконалити  рейтингову систему студентського  самоврядування 

 

Протягом  року                                       Академічний відділ  

 

4. Переглянути виконання своїх обов’язків всіма членами студради 

 

01.06.2016                                                  Студрада 

 

5. Членам студентської ради випускних курсів активізувати роботу із студентами 

перших курсів з метою подальшої взаємозаміни на посадах 

 

 з  18.05.16 по 18.16.16                              Прес-центр 

 

6. Більше висвітлювати роботу студентського самоврядування у студентській, 

районній газеті, в інтернеті  - на сайтах технікуму та студентської ради 

 

Протягом року                                          Прес-центр 

 

7. Вирішити  питання з фінансовою основою  студентського самоврядування, а 

саме виділення  0,5 % коштів спеціального  фонду навчального  закладу 

 

                                                                    Адміністрація 

 

8. Удосконалювати спільну  роботу педагогічного колективу зі студентським  

колективом 

 

Протягом року                                           Студрада, викладачі 

 



9. Кураторам  академічних  груп  брати  активну  у  формуванні  студентського  

самоврядування. 

 

Протягом  року                                            Куратори  

 

10. Запровадити  щомісячне  засідання студентської  у першу середу місяця 

 

Щомісяця                                                   Студрада, заступник директора з виховної 

                                                                     роботи  

 

 

ІІІ. По третьому питанню слухали Вакулік С. Л., Погорєлову Г. М., завідуючих 

відділеннями «Технологічне», «Організація  виробництва», які внесли на розгляд 

педагогічної ради заяви студентів других курсів до здачі Державної підсумкової атестації. 

На відділенні «Технологічному» допущені всі студенти груп ВР-14, ВТ-14 Б, у групі ВТ-

14А не написала заяву   на здачу Матвієнко Марина, на відділенні «Організація 

виробництва» допущені всі студенти груп другого курсу. 

 

Рішення: 

1. До здачі Державної підсумкової атестації допустити студентів академічних груп 

другого курсу, які написали заяви на здачу ДПА. 

 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                      В. М. Коломієць 

Секретар                                                                  В. Г. Шлапацька                              


