
Протокол № 1 
Засіданння педагогічної ради Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету 
від 31 серпня 2016 року 

Порядок денний: 
1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2015-2016 перспективи розвитку та 
завдання педагогічного колективу по вдосконаленню навчально - виховного 
процесу. 

Доповідає: Пахович Н.М. 

2. Про результати вступної кампанії 2016 року. 
Доповідає: Погорєлова Г.М. 

3. Затвердження планів роботи на 2016-2017 н.р. 
Доповідачі: заступники директора, 

зав.відділеннями, 
голови ц/к 

4. Різне 

По першому питанні слухали Пахович Н.М., директора технікуму, яка сказала, 
що готуючись до педагогічної ради було переглянуто інформацію щодо освіти на 
сайті Міністерства освіти і науки України та у періодичній пресі. На сьогоднішній 
день нас хвилює питання, яке майбутнє чекає на наш навчальний заклад, на середню 
професійну освіту загалом. На деякі питання напередодні нового навчального року 
дає відповідь директор департаменту вищої освіти МОН О.І.Шаров. Зокрема ним 
було сказано, що через два роки, коли був прийнятий Закон України «Про вищу 
освіту» підготовка «молодших спеціалістів» ніякого негативного впливу не зазнала, 
в цьому навчальному році держ.замовлення навіть збільшилося. Але процес 
вилучення «молодшого спеціаліста» вже йде, хоча це процес довготривалий. 
Основною причиною є набір на базі 9-ти класів. Це суперечить європейським 
нормам, які стосуються вищої освіти. Здобувач програми вищої освіти, зазначила 
доповідаюча, повинен мати документ про повну загальну освіту. Отже перед 
технікумами і коледжами постає ділема - перейти у статус вищої освіти і 
відмовитись від 9-ти класників, або перейти з вищої освіти в іншу, наприклад, 
професійну освіту. Іншою проблемою навчальних закладів нашого рівня є те, що на 
ринок праці по закінченні технікумц чи коледжу виходять незначна частина 
молодших спеціалістів. Більшість із них продовжують здобувати освіту 
бакалавра-магістра по навчальній програмі за скороченим терміном. Якщо раніше 
дозволялося вступити лише на соріднені спеціальності, то зараз це обмеження знято. 

Якщо молодшого спеціаліста будемо приймати на бакалаврат за сертифікатом 
ЗНО, про що вже велася мова, це не буде відображенням фахової підготовки. Тому 
фахові випробування повинні перестати бути суто формальними, а стати реальним і 
справедливим конкурсом. 

Що стосується нових стандартів освіти, то для «молодшого спеціаліста» вони не 
розробляються, але стандарти для бакалаврів будуть основою для побудови 



освітнього процесу під час підготовки «молодших спеціалістів» , тому що вони 
вимущені виконувати частину бакалавратських стандартів. 

Іншим серьозним питанням для коледжів і технікумів є переведення на місцевий 
бюджет, на чому наполягає Міністерство фінансів, але остаточне рішення 
залишається за народними депутатами. 

Останній рік прийому на ОКР «молодший спеціаліст» це 2017, якщо восени 2016 
року депутати не приймуть іншого рішення. У попередньому році завдяки тому, що 
коледжі і технікуми знаходяться у вищій освіті, вдалося зупинити процес їх передачі 
на місцевий бюджет та запровадження ЗНО для випускників технікуму при вступі в 
університети. 

Отже основними питаннями, які хвилюють учасників освітнього процесу нашого 
рівня є можлива передача на місцевий бюджет технікумів і коледжів; зміна 
оцінювання якості освіти шляхом впровадження зовнішнього і внутрішнього 
тестування; дистанційне навчання, індивідуальна освіта з використанням 
електронних посібників; практичне навчання, особливо виробнича практика; 
підготовка до зими; земельні ресурси, які використовують у с/г виробництві; 
ліцензування та акредитація спеціальностей; інформаційне вікно. 

Далі доповідаюча зупинилася на аналізі діяльності нашого навчального закладу і 
насамперед на роботі по забезпеченні стабільного контингенту студентів, який 
повинен бути не менше 500 студентів денної форми навчання. 

Прийом на навчання, виконання державного замовлення та ліцензованого обсягу 
дає підстави для аналізу діяльності навчального закладу з окремих напрямів 
підготовки та в цілому. Що стосується співвідношення держ.замовлення до 
контрактників, то у нас є над чим працювати, це є одним із шляхів заробити гроші 
навчальному закладу. 

Не менш важливим для навчального закладу є кадрове забезпечення, воно 
обґрунтоване і корегується зі сторони Міністерства освіти і науки, університетського 
центру, рекомендаціями акредитацій них комісій. В цьому плані залучення на 
викладацьку роботу на постійній основі та на правах сумісників доктора с/г наук та 
кандидатів покращить не тільки наш якісний показник викладацького складу, а й 
підвищить рейтинг навчального закладу та забезпечить підвищення як навчального 
так і наукового рівня викладання спец.дисциплін у підготовці молодшого 
спеціаліста. Поряд із досвідченими викладачами ми маємо підростаюче покоління, 
які під час роботи у нас зарекомендували себе з позитивної сторони. Добре проявили 
себе у профорієнтаційній роботі: Микитенко М.В. та Лозінський Б.М., пов'язують 
викладацьку з допоміжною Плакса І.В та Савицька Л.Л., виробничу та викладацьку 
Мельничук А.В. Нашими основними напрямками у кадровому

питанні є викладання, як основна робота викладача; науковий склад педагогічного 
колективу; залучення науковців з Миронівського ІП та з Білоцерківського НАУ для 
читання лекцій; збільшення методистів, старших викладачів, викладачів вищої 
категорії і основне аспірантів, якими є на сьогоднішній день Кібік Н.С. та Колісник 
О.І. 

Протягом 2015-2016 навчального року здійснено акредитацію трьох 
спеціальностей, продовжувала свій виступ Пахович Н.М.: «Організація 
виробництва», «Організація і технологія ведення фермерського господарства». Це 
велика праця всього педагогічного колективу та лаборантів, адже це приведення у 



відповідність із вимогами навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, 
це підтримка та розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу та якісна 
підготовка студентів як майбутніх фахівців. Ці спеціальності акредитовані, тому 
дозвольте подякувати всім. У нинішньому навчальному році ми працюємо над 
акредитацією спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва» і я 
впевнена що і циклова комісія і викладачі, які задіяні у підготовці цих фахівців 
підготуються і достойно відстоять цю позицію, зазначила доповідаюча, адже 
контингент студентів, що навчаються на цій спеціальності і набір цього року 
відповідають цьому. Основним у підготовці молодшого спеціаліст : особливо за 
напрямом технологічним є практична складова, поєднання навчання у лабораторії та 
навчальній фермі або на дослідному полі. Добрий результат можливий лише при 
тісній співпраці викладачів та навчально-дослідного господарства. Стосовно 
робітничих професій, то вони у нас ліцензовані, але хотілося б дієвого аналізу і 
більше якісної підготовки, що пов'язано із забезпеченням майстрами виробничого 
навчання. 

Матеріально-технічна база навчального закладу потребує постійних оновлень і в 
цьому плані, зроблено певні роботи реконструкційні та косметичні, а саме: у 
головному корпусі ремонт ІІ поверху, ремонт бібліотеки, деяких аудиторій, замінено 
вікна на І поверсі, робляться завершувальні роботи у котельні, відремонтовано 
головний вхід, зроблено поточні ремонти у всіх навчальних аудиторіях та 
гуртожитку, прокладена асфальтова доріжка до зоокорпусу. У вересні планується 
поставити вікна на ІІІ поверсі гуртожитку. Крім того у гуртожиток закуплено 
бойлер, дві електроплити та деталі для ремонту. 

Далі доповідаюча зупинилася на результатах роботи навчально-дослідного 
господарства, адже за рахунок його діяльності перекриваються певні фінансові 
потреби. Було зроблено аналіз сільськогосподарських робіт та намічено подальші 
плани , серед яких тісна співпраця навчання-виробництво із використанням 
навчальних класів, навчальної ферми та колекційно-дослідного поля. 

Слухали по другому питанні Погорєлову Г.М., заступника директора з навчальної 
роботи, яка розпочала свій виступ із інформації щодо виконання державного 
замовлення на 2016 рік і сказала, що ми маємо повністю закриті місця державного 
замовлення і ця ситуація є кращою у порівнянні із минулими роками, де ми мали 
недовиконання. Тобто, не зважаючи на складність ситуації із набором студентів, ми 
спрацювали непогано, сказала доповідаюча. Але,якщо говорити про виконання 
ліцензованого обсягу, то на деяких спеціальностях ситуація могла бути кращою. 
Зокрема це стосується економічних спеціальностей, де ліцензований обсяг студентів 
більший, ніж ми змогли набрати. Така тенденція спостерігається у нас останні кілька 
років і у нас є над чим працювати. Далі доповідаюча проаналізувала інформацію про 
зарахування на денну форму навчання на всіх спеціальностях, загалом було набрано 
160 абітурієнтів на базі 9-ти класів, 15 абітурєнтів на базі 11 класів і 13 абітурєнтів 
на базі ПТУ. Що стосується надходження заяв, то традиційно більша частина 
абітурієнтів приходить з Київської та Черкаської областей, зокрема по районах : 
Миронівський, Богуславський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський. У цьому 
році менше із Кагарлицького району. По Черкаській області абітурієнти поступають 
з Канівського, К.-Шевченківського, Золотоніського районів. 



По циклових комісіях найбільшу кількість студентів - 38% маємо у ц/к 
загальноосвітніх дисциплін, 17% - ц/к агрономічних та економічних дисциплін, 13% 
- ц/к суспільних дисциплін. 

Далі Погорєлова Г.М. представила інформацію щодо кількості вступників по 
кожному викладачу з усіх циклових комісій. 

Гіршу ситуацію ми маємо на заочній формі навчання. Цього року ми зарахували 
14 студентів на спеціальність «Агрономія», 13 студентів на І курс «Зоотехнії», 30 
студентів на ІІ курс, 24 студенти на ІІ курс «Фермери», зовсім не маємо студентів на 
економічних спеціальностях; загалом маємо 81 абітурієнта заочної форми навчання, 
завершила аналіз вступної кампанії Погорєлова Г.М. Рішення: 
1. Забезпечувати організацію навчально-виховного процесу у відповідності до 
Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення 
про Маслівський аграрний технікум ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, інших 
нормативних документів, враховуючи сучасні вимоги до професійної підготовки 
спеціалістів. 

Протягом року Заступники директора, 
зав.відділеннями

, голови 
ц/комісій. 

2. Здійснювати освітній процес у навчальному закладі як інтелектуальну, творчу 
діяльність, що провадиться через систему навчально-методичних і педагогічних 
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 
умінь та формування гармонійно розвиненої особистості. 

Протягом року Заступники директора, 
зав 

.відділеннями, 
голови ц/комісій, 

викладачі 
3. Провести заходи пов'язані із економією матеріально - фінансових витрат на 2016 - 
2017 н.рік, а саме: 

- зменшити педагогічне навантаження шляхом об'єднання академічних груп 
одного напрямку підготовки та некомплектної групи; 
- поділи академічних груп на підгрупи під час проведення окремих видів 
практичних занять, викладання іноземної мови та фізичного виховання 
здійснювати у групах з наповненням понад 24 студента. 

До 01.09.2016р. Адміністрація. 
4. Для забезпечення економіі енергоресурсів у 
навчальному закладі внести зміни до графіка навчального 
процесу у 2016 - 2017 н.р. 

До 01.09.2016р. 
 
 
5. Створювати організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти 
і кваліфікації, цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників 
відповідно до сучасних вимог. 

Адміністрація. 



Протягом року Заступники директора, 
зав .відділеннями, 
голови ц/к комісій. 

6. Здійснювати проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 
можливостей педагогів, вивчення узагальнення і поширення передового досвіду. 

Протягом року Заступники директора, 
зав .відділеннями, 
голови ц/к комісій, 
методисти. 

7. Забезпечити створення умов для збереження, системного поповнення та 
ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів 
методичного кабінету. 

Протягом року Заступники директора, 
зав .відділеннями, 
голови ц/к комісій, 
методисти. 

8. В освітньому процесі забезпечувати компетентний підхід підготовки молодших 
спеціалістів на основі використання активних форм навчання та практичної 
підготовки на базі провідних підприємств та господарств різних форм власності. 

Постійно Адміністрація, викладачі 
9. Для підвищення результативності освітнього процесу постійно поповнювати фонд 
електронної бібліотеки, розробляти та впроваджувати у навчальний процес 
електронні навчальні посібники. 

Протягом року Зав.бібліотекою, 
викладачі. 

10.Здійснювати перевірку наявності навчально-методичних комплексів, робочих 
програм з дисциплін відповідно до педнавантаження. 

До 15.09.2016 р. Голови ц/к. 
11.Залучати до складання робочих навчальних програм з професійних дисциплін, 
навчальної та виробничої практики Раду роботодавців району та виробничників. 

Вересень 2016р. Адміністрація, голови ц/к. 
12. Проводити комплексну роботу з підготовки до акредитації 
спеціальностей «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 
атестації загальноосвітньої підготовки. 

До 01.02.2017р. Адміністрація, зав.відділенням, 
голова ц/к комісії зоотехнічних дисциплін. 

13. Тісно співпрацювати з науково - педагогічним колективом Білоцерківського 
НАУ, науковими працівниками Миронівського інституту пшениці ім.М.В.Ремесла з 
метою підвищення ефективності навчально-практичної підготовки студентів та 
забезпечення умов ступеневої освіти та працевлаштування. 

Протягом навчального року. Адміністрація, педколектив. 

14. Забезпечити участь студентів у предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, 
турнірах районного та обласного рівнів. 

Протягом року. Заст.директора, 



голови ц/комісій, 
кафедра фізвиховання. 

15. Систематично удосконалювати форми і методи профорієнтаційної роботи з 
метою зарахування до числа студентів талановитої молоді, шляхом систематичної 
тісної співпраці із школами , проф.- техн.навчальними закладами, підприємствами, 
організаціями. 

Постійно. Адміністрація, викладачі. 

16. Посилити відповідальність кожного педагогічного працівника за проведену 
профорієнтаційну роботу по вступу на денну та заочну форми навчання. 

Постійно. Адміністрація, викладачі. 

17. Чітко дотримуватися Інструкції з ведення журналу обліку роботи академічної 
групи і викладачів та вимог ведення навчальної документації. 

Протягом року. Заст.директора з навч.роботи, 
зав.відділеннями, методисти, 
викладачі. 

18. З метою морального стимулювання за високі досягнення в навчанні 
розміщувати фотографії кращих студентів на Дошці пошани. 

За результатами семестрового Заст.директора з навч.роботи, 
контролю зав.відділеннями, методисти. 

19. З метою виховання національної та громадської свідомості, почуття 
патріотизму, оформити стенд «Наші земляки - воїни АТО». 

До 01.10.2016р. Заст.директора з виховної 
роботи, ц/к суспільних дисциплін, 
Бережна Т.І. 

20. Установити розмір доплати викладачам, які спрацювали найбільш 
результативно у профорієнтаційній роботі. 

Адміністрація. 

По третьому питанню слухали Погорєлову Г.М. заступника директора з 
навчальної роботи, яка оголосила прізвища завідуючих відділеннями, голів 
циклових комісій, методистів, кураторів навчальних груп, завідуючих кабінетами та 
лабораторіями, лаборантів. 

Слухали завідуючих відділеннями Вакулік С.Л., Вощан В.Г., які сказали, що 
підготовлені плани роботи на наступний рік відділення «Організація виробництва» 
та «Технологічного» відділення. 

 
Слухали заступника директора з виховної роботи Почтар Н.І., яка сказала, що 

підготовлений план виховної роботи на наступний навчальний рік. Слухали голів 
циклових комісій : агрономічних дисциплін - Капленко С.М., зоотехнічних 
дисциплін - Коваль А.І., суспільних дисциплін - Поліщука М.Й., загальноосвітніх 
дисциплін - Моргун О.Г., економічних дисциплін - Макаренко Ю.М. та технічних 



дисциплін - Доника М.В., які сказали, що підготовлені плани роботи циклових 
комісій на наступний 2016-2017 навчальний рік. 

Рішення: 
1. Затвердити плани роботи на 2016-2017 навчальний рік: 

- план виховної роботи; 
- план роботи «Технологічного» відділення; 
- план роботи відділення «Організація виробництва»; 
- план роботи циклової комісії агрономічних дисциплін; 
- план роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; 
- план роботи циклової комісії зоотехнічних дисциплін; 
- план роботи циклової комісії економічних дисциплін; 
- план роботи циклової комісії суспільних дисциплін; 
- план роботи циклової комісії технічних дисциплін; 
- план роботи кабінетів і лабораторій; 
- план роботи предметних гуртків. 

По четвертому питанню слухали Погорєлову Г.М. - заступника директора з 
навчальної роботи, яка повідомила інформацію щодо студентів, які будуть 
навчатися за індивідуальним графіком навчання. 

Слухали Почтар Н.І. - заступника директора з виховної роботи, яка озвучила 
присутнім тематику першої виховної години та сценарій «Дня знань» 1 вересня. 
Також Почтар Н.І. запропонувала кураторам навчальних груп спланувати 
проведення у першому навчальному семестрі батьківських зборів і надалі щорічно 
так практикувати. 

Рішення: 
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 
2. Подані на розгляд положення щодо забезпечення навчально-виховного процесу 

у навчальному закладі погодити.
 

Голова педради 

Секретар 

Н.М.Пахович 

В.Г.Шлапацька 


