
Протокол №2 
Засіданння педагогічної ради Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету 
від 26 жовтня 2016 року 

Порядок денний: 

1. Стан та відповідність акредитаційним вимогам підготовки фахівців зі 
спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва». 

Доповідає : Вакулік С.Л. 
2. Практичне навчання - головний компонент професійної підготовки 

молодшого спеціаліста, показник його фахової дієвості. 
Доповідає : Пахович І.Л. 

3. Розгляд та затвердження акредитаційної справи зі спеціальності 
«Виробництво і переробка продукції тваринництва». 

Доповідає : Погорєлова Г.М. 

По першому питанні слухали Вакулік С.Л. - завідуючу технологічним 
відділенням , яка сказала, що навчання молодшого спеціаліста спрямоване на 
підготовку фахівця з глибокими теоретичними знаннями та практичними навиками 
заготівлі та зберігання кормів, нормованої годівлі с/г тварин, механізації виробничих 
процесів у тваринництві, інтенсивних технологій і організації виробництва продукції 
тваринництва та її реалізації в ринкових умовах, наукових основ економіки, а також 
з організаційно-управлінської діяльності з первинної переробки продукції 
тваринництва відповідно до діючих стандартів. Підготовка фахівців зі спеціальності 
здійснюється у відповідності до навчального плану, який включає три цикли 
підготовки: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, цикл 
природничо-наукової підготовки , цикл професійної та практичної підготовки. 
Навчальним планом передбачено: виконання двох курсових робіт, проходження 
практик, робітничої професії «Оператор штучного осіменіння тварин» та Державної 
атестації, яка здійснюється за допомогою комплексного державного іспиту з 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва у письмовій формі. 
Підготовку фахівців зі спеціальності «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва» забезпечують 32 викладачі, циклову комісію очолює кандидат с/г 
наук, три викладачі методисти, 18 викладачів вищої категорії, 10 викладачів першої 
категорії, 1 викладач ІІ категорії, 2 спеціалісти. 

Для забезпечення навчального процесу зі спеціальності «Виробництво і 
переробка продукції тваринництва» у технікумі функціонують 16 лабораторій та 14 
навчальних кабінетів, продовжувала доповідаюча і озвучила назви та номери 
лабораторій та кабінетів. При огляді кабінетів виявлено, що необхідно поновити 
стенди у лаб.№46, поновити інформацію, розміщену на стенді циклової комісії, 
виготовити та прикріпити таблички з назвами лабораторій №42,47,50. 

В середньому на одного студента припадає 1 -2 підручники та навчальні 
посібники, зазначила Вакулік С.Л. Актуальним залишається питання щодо 



забезпечення новою літературою, навчальними посібниками та підручниками на 
електронних носіях. 

Кожна навчальна дисципліна спеціальності має свій навчально - методичний 
комплекс, який включає в себе нормативні та методичні документи, а саме 
навчальну (типову) програму з дисципліни, робочу навчальну програму, програми 
практик, навчально-методичні картки занять, навчально-наочні посібники, 
конспекти лекцій, пакет ККР для визначення залишкових знань, інструктивно-
методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять, завдання, 
теми та методичні рекомендації для виконання курсових робіт, контрольні завдання 
до семінарських, практичних і лабораторних занять, картки для виконання 
самостійних робіт студентами, питання по модулях, питання до заліку, 
екзаменаційні питання та білети. 

Практична підготовка студентів спеціальності «Виробництво і переробка 
продукції тваринництва» складається з навчальної, технологічної та переддипломної 
практик. Викладати розроблено тематичні плани практичної підготовки з 
відповідних дисциплін. Навчальна практика проводиться у навчальних, на 
навчальній фермі та навчальній фермі та навчальній лабораторії на виробництві. 
Переддипломна практика проводиться у господарствах - базах практик, з якими 
укладено договори на проведення практик, з якими укладено договори на 
проведення практики згідно «положення про проведення практики». Захист звітів 
про проходження практичної практичної підготовки приймається комісією, посилено 
вимоги до оформлення та захисту звітів - щоденників, зазначила Вакулік С.Л. 

При попередній акредитації експертна комісія рекомендувала звернути увагу 
на наступні зауваження: 

- цикловій комісій зоотехнічних дисциплін вдосконалити комплекс навчально-
методичного забезпечення самостійної роботи студентів; 

- активізувати роботу з покращення стану баз практик по спеціальності 
5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» та 
проводити відбір підприємств та організацій для проходження виробничих 
практик, які відповідають сучасним вимогам; 

- при викладанні фахових дисциплін систематично використовувати 
мультимедійні засоби навчання, пакети прикладних програм та 
програмованого тестового контролю знань студентів; 

- поповнити бібліотечний фонд електронними навчальними посібниками зі 
спеціальності; 

- цикловій комісії зоотехнічних дисциплін підготувати та розмістити на сайті 
навчального закладу методичне забезпечення теоретичної і 

практичної підготовки зі спеціальності, сказала у завершення виступу 
доповідаюча. 

Виступили: 
1. Гирич Л.В., викладач дисципліни «Технологія переробки продукції 

тваринництва», у підготовці навчально-методичного комплексу я стараюсь 
все підготувати методично правильно, але підводить технічна сторона, тому 
необхідна певна кількість часу, щоб завершити роботу. 

2. Пахович Н.М.-директор навчального закладу, ми акредитували 5 
спеціальностей, маємо певний досвід, знаємо як потрібно готуватись і 
працювати і тому цикловій комісії зоотехнічних дисциплін потрібно добре 
підготуватись, адміністрація надає всю необхідну для цього допомогу. 



3. Савіцька Л.Л., викладач зоотехнічних дисциплін, викладач початківець, 
сказала про себе і таких як вона молодих викладачів: - ми працюємо, ми 
маємо певний досвід, навчально-методичні комплекси у нас на стадії 
завершення. 

4. Коломієць В.М., заступник директора з виробничих питань, сказав, що 
необхідно зібрати циклову комісію зоотехнічних дисциплін на засідання і 
визначитися із питанням по навчально-методичних комплексах з дисциплін, 
що мають у цьому плані недопрацювання. 

Рішення: 
1. Забезпечити організацію навчального процесу зі спеціальності 

«Виробництво і переробка продукції тваринництва» у відповідності до 
стандартів освітньо-професійної програми та освітньо- кваліфікаційної 
характеристики фахівця. 

Постійно. Адміністрація,викладачі. 
2. Викладачам, які викладають на спеціальності «Виробництво і переробка 

продукції тваринництва» привести комплекси навчально- методичних 
матеріалів з дисциплін, навчальних виробничих практик у відповідності до 
вимог МОН 2012 року. 

До 15.11.2016 року. Викладачі. 
3. Провести аналіз виконання комплексних контрольних робіт студентами 

спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва». 
До 10.11.2016 року. Зав.відділенням, голова ц/к 

зоотехнічних дисциплін. 
4. Завершити оформлення кабінетів №46 «Годівля с/г тварин», №42 

«Гігієна з основами ветеринарії». 
До 15.11.2016 року. Зав.відділенням, голова ц/к 

зоотехнічних дисциплін, викладачі. 
5. Забезпечити умови, необхідні для функціонування бібліотеки, створення 

електронних каталогів бібліотечного фонду зі спеціальності «Виробництво і 
переробка продукції тваринництва» та їх повноцінного функціонування та 
розвитку, поповнення новою навчальною літературою. 

Постійно. Дирекція, зав.бібліотекою. 
6. Постійно проводити роботу із встановлення або відновлення тісних зв'язків 

із роботодавцями-замовниками фахівців та замовниками 
споживачами кадрів, як з точки зору забезпечення процесу професійно-
практичної підготовки, так і майбутнього працевлаштування випускників 
технікуму. Поновити та укласти договори з базами проходження 
виробничих практик. 

Заст.директора з практичного навчання, зав.відділенням, керівники практик. 
7. Оформити робочі місця для проведення лабораторно-практичних занять у 

навчальному класі на виробництві. 
До 20.11.2016 року. Циклова комісія зоотехнічних 

дисциплін. 
8. Членам ц/к зоотехнічних дисциплін працювати над збереженням 

контингенту студентів спеціальності та над профорієнтацією. 
Постійно. Циклова комісія зоотехнічних 

дисциплін. 



9. Забезпечити умови для успішного проходження акредитації зі 
спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва». 

До 01.03.2017 року. Адміністрація. 
10. Викладачу Гирич Л.В. у відповідності до зауважень встановити термін для 

усунення виявлених недоліків при підготовці навчально - методичних 
матеріалів з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва». 

До 26.11.2016 року. Заст.директора з навчальної 
роботи, зав.відділенням, голова ц/к 
зоотехнічних дисциплін. 

По другому питанню слухали Паховича І.Л. - заступника директора з 
практичного навчання, який сказав, що практичне навчання є складовою 
навчального процесу і ефективною формою підготовки спеціалістів до їх 
професійної діяльності. Практикою перевіряються теоретичні знання студентів. 

З метою покращення практичної підготовки студентів передбачено збільшення 
загального обсягу навчальних годин практичної підготовки студентів, включаючи 
лабораторні і практичні заняття та цикл практичного навчання для підготовки 
молодших спеціалістів до 60 % від загального обсягу навчальних годин за 
спеціальностями технічного та технологічного напрямку, та 50% для спеціальностей 
економічного напрямку. Зазначені зміни до робочих навчальних планів вносяться за 
рахунок варіативної частини та резерву годин, відведення галузевими стандартами 
вищої освіти. 

Для підвищення ефективності практичного навчання в технікумі здійснюються 
такі заходи, продовжував доповідаючий: 

- розробляються наскрізні програми практичного навчання з кожної 
спеціальності і робочі програми відповідних видів практик; на даний час в 
наявності наскрізні програми з усіх спеціальностей; 

- складається графік проходження різних видів практик на навчальний рік та 
встановлюються строки проведення практик по семестрах, переглядається і 
поновлюється навчально-методичне забезпечення практичного навчання; 

- переглядається перелік базових господарств для проходження виробничих 
практик; 

- заключаються дострокові угоди про співпрацю з науково-дослідними 
установами, проводяться науково-практичні конференції; 

- проводиться навчальна практика студентів по вивченні нової зарубіжної і 
вітчизняної техніки; 

- студенти проходять практику за кордоном; 
- забезпечується обов'язкове підвищення кваліфікації викладачів і майстрів 

виробничого навчання; 
- навчальний заклад приймає участь в огляді-конкурсі з організації та 

функціонування навчально-дослідного поля та навчально-виробничої 
ферми; 

- проводяться регіональні конкурси «Кращий за професією». 
Відомо, що практичне навчання студентів включає 3 складові, 

продовжував доповідаючий: навчальна практика, виробнича технологічна, 
виробнича переддипломна. 

Основним завданням навчальної практики є ознайомлення студентів з 
майбутньою професійною діяльністю, прищеплення умінь і навичок. Керівник 



навчальної практики зобов'язаний спрямувати студентів методичними вказівками 
щодо виконання. 

В навчальну практику входять і робітничі професії, яких у нас п'ять: 
лаборант-насінняр, оператор штучного осіменіння тварин, оператор ветеринарної 
обробки с/г тварин і птиці, тракторист-машиніст категорії «А», водій транспортних 
засобів «В», водій транспортних засобів категорії «С». На належному рівні перші 
три робітничі професії, по закінченні складається іспит. Щодо водіїв, то слабкою 
ланкою у нас є практичне водіння та навчальні трактори. Необхідно придбати новий 
колісний трактор, також необхідно зробити тверде покриття на автотрактородромі. 
Наше завдання це: підготовка майстрів виробничого навчання. 

Що стосується технологічної практики, метою якої є ознайомлення 
студентів з виробничими процесами безпосередньо на підприємствах , то ці 
практики у нас проводяться на навчально-дослідному господарстві, СТОВ, ФГ, ФОП 
та інших організаціях і установах, сказав Пахович І.Л. 

Переддипломна практика передбачає безпосередню участь студентів на 
виробництві на посадах або дублером молодшого спеціаліста. Тож студенту 
надається можливість самостійно (з погодження навчального закладу) визначитися з 
базою практики. Досить популярно заключати угоди про проведення виробничих 
практик з приватними підприємствами та установами. 

Переддипломна практика включає підготовчий етап проходження 
практики, звіт про проходження виробничої переддипломної практики та захист 
звітів. На підготовчому етапі даються угоди з базовими господарствами, 
розробляється потижневий розклад практик, оформляється наказ. Далі керівник 
практики видає студенту індивідуальні завдання, доводить перелік додатків до звіту-
щоденника, розробляє графік консультацій (2 консультації на тиждень по 2 години). 

По закінченні практики студенти представляють у 5-ти денний термін 
наступні документи: характеристика на студента, направлення на практику, паспорт 
бази практики, звіт-щоденник. Захист переддипломної практики включає коротку 
презентацію господарства, виробничі і економічні показники та виконання 
індивідуальних завдань (їх аналіз, рішення, висновки), сказав у завершення свого 
виступу доповідаючий. 

Виступили: 
1. Пахович Н.М.-директор технікуму, необхідно сказати, що представники 

БНАУ були у захваті від наших відкритих захистів виробничих 
технологічних та переддипломних практик. Це дуже дієвий спосіб навчання 
студентів. Дуже багато при підготовці до захисту залежить від керівника 
практики. Обов'язковим є присутність представника адміністрації. 

2. Капленко С.М.-голова ц/к агрономічних дисциплін, проходження практики 
залежить від сезонності, тому нагальним є питання використання 
навчального класу. Актуальним і дуже важливим залишається поділ 
індивідуальних завдань студентам, які затверджуються на засіданні циклової 
комісії. 

3. Лозінський Б.М.-викладач агрономічних дисциплін, на колекційно- 
дослідному полі здійснюється ряд робіт: насаджуються соснові, 
насаджується розсадник ягідних культур. Але потрібно поповнювати 
кількість знарядь праці, яких є недостатньо. 



4. Долинюк Г.В. - викладач економічних дисциплін, на економічних 
спеціальностях розроблені робочі зошити, якими можна користуватися на 
навчальних практиках, є і унаочнення, необхідно лише доповнити їх 
окремими індивідуальними завданнями. 

5. Шлапацька В.Г.- викладач агрономічних дисциплін, дуже добрим засобом 
навчання було б виконання навчальної практики з технології переробки с.г. 
продукції за участі студентів у переробці продуктів у нашій функціонуючій 
їдальні, в окремо виділеному для цього приміщенні і потім використовувати 
цю продукцію безпосередньо для харчування. 

Рішення: 

1. Розвивати матеріальну базу навчально-дослідного господарства 
в напрямках, що забезпечують належну підготовку студентів з різних 
спеціальностей. 

Постійно. Директор, заступник з навч.виробничої роботи, 
завідувач навч.-виробн.практикою. 

2. Провести інвентаризація матеріально-технічної бази навчально-
дослідного господарства. 

До 15.11.16 р. Комісія по інвентаризації, заступник з навч. 
виробничої роботи, завідувач навч.-виробн. 
практикою, голови ц/к. 

3. Керівникам практик ефективніше використовувати 
навчально-дослідне господарство для проведення навчальних практик. 

Постійно. Завідувач навчально-виробничою практикою, 
голови ц/к, керівники практик. 

4. При відсутності баз з переддипломної практики використовувати базу 
навчально-дослідного господарства. 

Постійно. Заступник з навч. виробничої роботи, 
голови ц/к, керівники практик. 

5. Створити клас на виробництві для спеціальностей «Виробництво і 
переробка продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення 
фермерського господарства». 

До 15.12.16 р. Директор, заступник з навчально-виробничої 
роботи, завідувач навчально-виробничою 
практикою. 

6. Більш ефективніше використовувати колекційно-дослідне поле 
навчально- виробничу ферму, поновити Положення про колекційно-дослідне поле 
та навчально-виробничу ферму. 

Постійно. Завідувач навчально-виробничою практикою, 
голови ц/к, заступник з навчально-виробничої роботи. 

7. Під час проведення практик постійно задіювати студентів до технологічних 
процесів виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 

Постійно. Завідувач навчально-виробничою практикою, 



голови ц/к, заступник з навчально-виробничої роботи, 
керівники практик. 

8. Надавати педагогічне навантаження навчальних і виробничих 
практик спеціалістам навчально-дослідного господарства. 
Згідно навчального графіка. Голови ц/к, заступник з навчально- 

виробничої роботи, заступник з навчальної 
роботи. 

9. Виділяти до 30% годин практичного навчання на виконання робіт в 
умовах виробництва. 

Постійно. Завідувач навчально-виробничою практикою, 
керівники практик. 

10. Під час проведення круглих столів, науково-практичних конференцій, 
захистів звітів з виробничих практик, запрошувати працівників навчально - 
дослідного господарства з метою ознайомлення їх з новітніми технологіями 
виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва. 

Постійно. Заступник з навчально-виробничої роботи, 
голови ц/к, керівники практик. 

11. Приймати участь у регіональних конкурсах колекційно-дослідних 
полів і навчально-виробничих ферм. 

Постійно. Завідувач навчально-виробничою практикою, 
голови ц/к. 

12. Приймати участь у регіональних конкурсах професійної майстерності «Кращий 
за професією» та проводити такі конкурси на внутрішньо- технікумівському рівні. 

Постійно. Заступник з навчально-виробничої роботи, 
заступник з навчальної роботи, голова ц/к 
технічних дисциплін. 

13. Продовжити співпрацю з навчально-практичним центром 
Уманського агротехнологічного коледжу з метою проходження на його базі 
навчальних практик. 

Згідно графіка Заступник з навчально-виробничої роботи, 
завідувач навчально-виробничою практикою, голова 
ц/к технічних дисциплін. 

14. Провести підвищення кваліфікації викладачам і майстрам виробничого 
навчання, які задіяні у підготовці з робітничих професій «Водій 
автотранспортних засобів», «Тракторист-машиніст с.г виробництва». 

Згідно графіка Заступник з навчальної роботи, 
зав.метод.кабінетом. 

15. Підготувати необхідні матеріали і матеріально-технічну базу для 
проведення акредитації з робітничої професії «Водій автотракторних засобів». 

До 10.04.2017р. Заступник з навчально-виробничої роботи, 
викладачі ц/к технічних дисциплін. 



16. Придбати колісний трактор для практичного водіння з робітничої 
професії «Тракторист-машиніст» с.г. кат. «А». 
До 20.03.2017 р. Директор, заступник навчально-виробничої 

роботи. 

17. У підготовці до акредитації спеціальності «Виробництво і переробка 
продукції тваринництва» розробити комплекс навчально-методичного забезпечення 
з практичного навчання. 
До 10.11.2016 р. Голова та викладачі циклової комісії 

зоотехнічних дисциплін. 

18. До складу комісії з підведення підсумків виробничих практик включаючи 
керівників практик від виробництва, спеціалістів передових господарств, 
представників наукових установ. 

Постійно. Заступник з навчально-виробничої роботи, 
завідувач навчально-виробничою практикою, 
голови ц/к. 

19. Приймати участь у регіональних конкурсах професійної 
майстерності «Кращий за професією» та проводити такі конкурси на рівні 
технікуму. 
 
 
20. З метою покращення якості проведення виробничих практик посилити 
контроль за підведенням підсумків цих практик. 
Постійно. Заступник з навчально-виробничої роботи, 

завідувач навчально-виробничою практикою, 
голови ц/к. 

21. Враховуючи специфіку аграрного навчального закладу та 
потреби у наданні допомоги студентами в діяльності НДІ встановити використання 
до 30% навчальних та виробничих практик на с/г роботи. 

22. Практикувати використання робочих зошитів з навчальних та виробничих 
практик із внесенням змін та доповнень до них. 

Постійно. Керівники практик. 

23. Використовувати базу Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла у 
підготовці спеціалістів. 

По третьому питанні слухали Погорєлову Г.М., заступника директора з 
навчальної роботи, яка сказала, що акредитаційна справа зі спеціальності 
«Виробництво і переробка продукції тваринництва» є готовою для розгляду та 
затвердження педагогічною радою, матеріально-технічна база, навчально- 
методичне забезпечення та кадровий потенціал в цілому відповідають 
встановленим вимогам. З навчальних дисциплін, які є у навчальному плані даної 
спеціальності проведені контрольні роботи. 



Рішення: 

1. На підставі поданих на розгляд педагогічної ради матеріалів акредитаційної 
справи та проведеного самоаналізу освітньої діяльності підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» напряму підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» з 
ліцензованим обсягом денної форми навчання 50 осіб та заочної форми навчання 
50 осіб, затвердити матеріали даної акредитаційної справи. 
Матеріально - технічна база, навчально-методичне забезпечення та кадровий 
потенціал в цілому відповідають встановленим вимогам. Матеріали 
акредитаційної справи можна подавати у Міністерство освіти і науки України для 
проходження акредитаційної експертизи. 

Голова педради                             Н.М.Пахович 

Секретар                                        В.Г.Шлапацька 


