
Протокол № 14 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного  

коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського  національного аграрного університету 

від 15 липня 2017 року 

 

                                           Порядок денний 

1. Аналіз моніторингу якості загальноосвітньої та фахової 

підготовки за друге півріччя 2016-2017 навчального року. 

                                                            Доповідачі: Вакулік С.Л. 

                                                                                  

2. Підведення підсумків навчально-методичної роботи викладачів за  

        2016-2017 навчальний рік. 

                                                                                 Доповідач: Дідковська Т.А. 

3. Про розподіл педагогічного навантаження на 2017-2918   

                            навчальний рік  

                                                                                  Доповідачі: голови циклових   

                                                                                                       комісій  

   

 РІШЕННЯ: 

1. За невиконання графіка навчального процесу, академічну 

заборгованість, відрахувати із числа студентів:  

1. Костіков Ярослав – І Агро (Агро-16) 

2. Андрущенко Оксана - ІІ ВТ ( ВТ-15) 

3. Воскобойніков  - АД-15 

4. Євтушенко Р- - ФГ-14 

 

2. Задовольнити прохання про переведення на іншу спеціальність. 

1. Кривов’яз Є.- на ТТ-16 

2. Цугуля М.- на Агро -16 

 

3. Задовольнити прохання про переведення на заочну форму навчання 

студентів: 

1. Журавльова В.-  група ВР-14 

2. Дужук А. – група ВТ-14А 

3. Батора В. – група ВТ-14А 

4. Перевести на звільнене місце державного замовлення 

1. Марусич А. – група АД-15 

 

                 5.Відрахувати із числа студентів за власним бажанням: 

 

                 1. Гриб Д. 

                 2. Солом’яна Я. 

                 3. Лукащик Я. 

 4. Ульянова 



 5. Ільченко 

 6. Луцюк П. 

 7. Книш М.  - група ВТ-14А 

 8. Матвєєв А – група АД-15 

 9. Строкань А - група АД-15 

  

6. Надати можливість ліквідувати академічну заборгованість: 

1. Буряк Володимиру – група ФГ-14 

                                  До 15 жовтня 

                 7. Подовжити термін здачі сесії у зв’язку з проходженням практики за  

кордоном: 

1. Пилипенко Д.- група ОВ-14 

                 До 15 вересня 

 По другому питанні слухали Дідковську Т.А., яка сказала , що зміни у 

сучасній українській освіті вимагають від навчального закладу 

визначення нової мети навчання та виховання - розвиток інноваційної 

особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових 

соціальних умовах, мають на меті пошук шляхів активізації творчих 

здібностей викладача та студента,  на засадах особистісно 

орієнтованого та компетентнісного підходів. Ці проблеми і стали 

головним методичним завданням навчально-методичної роботи нашого 

навчального закладу. Найважливішими принципами ведення 

методичної роботи у коледжі є системність, зв'язок із життям , 

актуальність, науковість, наступність, творчий характер, пошук 

пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм 

роботи з викладачами. 

 У 2016-2017 н.р. методична робота здійснювалася за основними 

організаційними формами: індивідуальною, груповою та колективними. 

9 викладачів та 2 працівники бібліотеки підвищили кваліфікацію при 

ІПН Білоцерківського НАУ, також успішно пройшла атестація 

педагогічних працівників. За результатами атестації чотирьом 

викладачам присвоєно кваліфікацію «спеціаліст 2 категорії», трьом 

підтверджено кваліфікацію «спеціаліст першої категорії», Турченко 

Г.М. – присвоєно педагогічне звання «старший викладач» та Колісник 

О.І. – присвоєно звання «викладач –методист», Підопригорі С.В. та 

Бережній Т.І. присвоєно кваліфікацію « спеціаліст другої категорії». 

  На протязі навчального року, зазначила Дідковська Т.А. 

працювала  Школа викладача-початківця та Школа педагогічної 

майстерності, було проведено по 4 засідання. Кожного із шести 

циклових комісій була проведена декада циклової комісії. 

  Педагогічні працівники коледжу у кількості 13 осіб брали участь 

у роботі нарад, семінарів, тренінгів, всі вони отримали сертифікати. 

  Було проведено 16 відкритих заходів також на конкурс до НМЦ 

подано 16 методичних розробок. Слід відмітити ,що викладачі -

предметники приділяють багато уваги  індивідуальній та позакласній 



роботі, про що свідчить аналіз участі у ІІІ етапі всеукраїнських 

предметних олімпіад. 

  У цьому році методичні розробки представлені у 8 номінаціях. 

Поза увагою залишились такі як: сучасний навчальний посібник; 

електронний навчальний посібник, ресурс; освітній вебсайт 

викладача;профорієнтаційна робота, міжнародна співпраця; зв’язки  з 

виробництвом та випускниками. 

  Маємо 2 публікації Колісник О.І. та Пилипенко Н.П. у журналі 

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Готується до публікації 

у збірнику стаття  Поліщука М.Й., Шлапацька В.Г. є постійним 

дописувачем газети «Миронівський край». 

  Отже у наступному навчальному  році перед колективом 

коледжу стоїть ряд завдань: що до створення єдиного інформаційного  

простору, навчально-методичного забезпечення освітньо-виховного 

процесу, вивчення цінного досвіду досягнень в освітній практиці. 

Рекомендується у наступному навчальному році викладачам, що 

атестуються обов’язково  подавати матеріали до НМЦ «Агроосвіта», 

завершила виступ Дідковська Т.А. 

Виступили: 

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

методисти нашого методичного кабінету плідно працювали 

протягом навчального року, надавали необхідну консультативну 

допомогу викладачам, молодим викладачам. Постійно працювали 

школа педагогічної майстерності та школа молодого викладача. 

Рішення: 

1. Роботу методичного кабінету вважати задовільною. 

2. Працювати над підвищенням свого рівня та професійної 

майстерності. 

                           Постійно                                     Викладачі 

3. Активізувати участь викладачів коледжу у плануванні роботи 

Школи педагогічної майстерності та Школи викладача-початківця. 

                            До 01.09.2017р.                          Викладачі 

4. Приймати активну участь у семінарах, конференціях, нарадах, 

конкурсах , що проводить НМЦ та інші установи. 

                                                                                   Викладачі 

5. Привести у відповідність до вимог навчально-методичні комплекси 

дисциплін. 

                                                                              Викладачі 

6. Покращити роботу щодо організації  та здійснення публікацій 

викладачами коледжу 

                                                                               Адміністрація, методисти                           

                                                                               викладачі 

 

7. Модернізувати методи роботи з обдарованими студентами 

                            Протягом року                          Викладачі 



8. Поліпшити роботу з роботодавцями та ВНЗ 

                                                                                 Адміністрація 

                                                                                 Голови ц/к, методисти 

9. Підвищити інтерес студентів до навчання через використання 

інноваційних технологій та урізноманітнення позаурочної роботи 

                                                                                 Викладачі, методисти 

По третьому питанні  слухали голів циклових комісій: 

агрономічних дисциплін – Капленко С.М.; загальноосвітніх 

дисциплін – Моргун О.Г.;  суспільних дисциплін – Поліщука 

М.Й.; економічних дисциплін –Макаренко Ю.М.;  зоотехнічних 

дисциплін – Коваля А.І.; технічних  дисциплін – Доника М.В. 

Педагогічне навантаження розподілено згідно заяв викладачів та 

враховуючи результати роботи  викладачів протягом навчального 

року.  Зокрема на цикловій комісії агрономічних дисциплін 

години в межах ставки, Борисенко С.П. менше ставки, 

загальноосвітніх дисциплін - в межах ставки; суспільних 

дисциплін, враховуючи кількість абітурієнтів, збільшено 

педагогічне навантаження Лозі Л.А., Заєвій Н.В.; економічних 

дисциплін – в межах ставки; зоотехнічних дисциплін, години що 

читала Нікітенко Н.М. розподілено між викладачами, в межах 

ставки; технічних дисциплін – в межах ставки. Також, в 

залежності від набору студентів-заочників, можливий резерв 

годин на заочному відділенні. 

Рішення: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

       

Голова педагогічної ради                                          Н.М.Пахович          

            

Секретар                                                                      В.Г.Шлапацька 

 


