
 

 

Протокол № 5 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного 

коледжу ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

від 18 грудня 2017року 

 

 

Порядок денний 

1. Про розгляд і затвердження Правил прийому студентів до Маслівського аграрного 

коледжу ім. П.Х. Гаркавого  Білоцерківського національного аграрного університету у 

2018 році. 

                                                                                                

                                                                              

                                                                           Доповідач: Погорєлова Г.М. 

 

Рішення: 

1.  Прийняти до відома інформацію виступаючої, погодити Правила  прийому 

студентів до Маслівського аграрного коледжу ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету та рекомендувати для затвердження Вченою 

радою Університету. 

До 27.12.2017р. 

2.  Затверджені  Вченою радою Білоцерківського національного аграрного 

університету Правила прийому вступників розмістити на сайті закладу освіти та 

внести до ЄДБО. 

До 31.12.2017р.                                                     Відповідальний секретар  

                                                                                приймальної комісії, адміністрація 

 

 

 

 

                                        Голова пед. ради:                      Н.М.Пахович 

                                        Секретар:                                   В.Г.Шлапацька 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 6 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного 

коледжу ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

від 28 грудня 2017року 

 

 

Порядок денний 

1. ЗНО-2018 з української мови: підготовка та особливості організації 

 

 

                                                                              Доповідачі:  Моргун О.Г. 

                                                                                                     Турченко Г.М. 

2.  Моніторинг якості з-агальноосвітньої та фахової підготовки за перше півріччя 

2017-2018 н. року 

                                                                               Доповідачі: Вакулік С.Л. 

                                                                                                          Микитенко М.В. 

3.  Про виконання рішень попередніх педагогічних  рад. 

                                                                               Доповідач: Шлапацька В.Г. 

4. Різне 

Рішення: 

1. Розглянути необхідність внесення змін до навчального плану з наступного 

навчального року щодо проведення ДПА у формі ЗНО з української мови і 

літератури. 

До 01.09.2018р.                                             Заступник директора з навчальної роботи 

 

2. З урахуванням перспективи      проведення ДПА у формі ЗНО із  трьох дисциплін 

(українська мова, історія України, або математика та дисципліна за вибором) 

викладачам циклової комісії загальноосвітніх дисциплін внести зміни до 

навчальних програм, узгоджуючи їх із програмами ЗНО, затвердженими МОН від 

03 лютого 2016 року № 77 

До 01.09.2018р.                                                Голова ц/к, викладачі загальноосвітніх 

                                                                           Дисциплін 

 

3.  Провести роз’яснювальну роботу серед студентів  2-го курсу та їх батьків щодо 

порядку та особливостей проведення у 2018 році зовнішнього незалежного 

оцінювання знань. 

Протягом навчального року                             Адміністрація, голова ц/к  

                                                                             загальноосвітніх дисциплін, куратори. 

 



4.  Сформувати списки студентів, які повинні складати ДПА у формі ЗНО з 

української мови у 2018 році. Виявити студентів, які звільняються від проходження 

атестації, згідно роз. ІІІ Положення про Державну ПА студентів, які здобувають 

ОКР молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

Січень 2018р.                                                     Завідувачі відділень. 

 

5. Організувати підготовку документів для реєстрації студентів учасників ЗНО 

Грудень 2017- січень 2018р.                             Голова ц/к загальноосвітніх 

                                                                             дисциплін, куратори 

 

6. З метою підготовки студентів до складання ЗНО, включити у графік навчального 

процесу проведення консультацій з української мови за рахунок резерву годин. 

До 22 січня                                                    Заступник директора з навчальної роботи 

                                                                        Голова ц/к  загальноосвітніх дисциплін 

                                                                        Викладачі укр. мови і літератури 

 

7.  Провести роз’яснювальну роботу з студентами   та їх батьками щодо необхідності 

проходження пробного ЗНО  з української мови та забезпечити реєстрацію 

бажаючих. 

З 09 по 31.01.2018р. –реєстрація                     Голова ц/к  загальноосвітніх дисциплін,  

 24.03.2018р.- пробне тестування                     Викладачі укр. мови і літератури 

 

8. Забезпечити реєстрацію осіб для участі в основній сесії ЗНО 

6 лютого  19 березня 2018р.                          Голова ц/к загальноосвітніх дисциплін, 

9. Забезпечити явку та довіз студентів для проходження ЗНО 

25.05.2018р.                                                     Адміністрація  

                                                                         Голова ц/к загальноосвітніх дисциплін, 

                                                                         зав.відділенням, куратори 

 

10.  З метою систематичного відображення і оновлення інформації щодо організації та 

проведення ЗНО, оформити інформаційний куточок « ЗНО та ДПА 2018» 

Грудень 2017р.                                             Заступник директора з навчальної роботи 

                                                                       Голова ц/к  загальноосвітніх дисциплін 

 

11.   З метою своєчасного інформування студентів, абітурієнтів та їх батьків з питань 

складання ЗНО, створити на сайті навчальну закладку « Готуємось до ЗНО» 

До 31 грудня2017р.                                     Заступник директора з навчальної роботи 

                                                                      Викладачі Моргун О.Г., Лозінський Б.М. 

 

 



12. Оприлюднити результати ЗНО знань з укр. мови та сайт навчального закладу. 

До 15 червня 2018р.                                    Голова ц/к  загальноосвітніх дисциплін 

 

13.  Зарахувати результати ЗНО знань як результати ДПА з дисципліни циклу                                                      

загальноосвітньої підготовки « українська мова» 

Червень 2018р.                                           Заступник директора з навчальної роботи 

                                                                     Голова ц/к  загальноосвітніх дисциплін 

                                                                     Викладачі  української мови 

 

14.  Забезпечити придбання збірників по підготовці до ЗНО для занять зі студентами 

під час занять та консультацій з української мови 

До 22.01.2018р.                                              Адміністрація ,викладачі української мови 

 

Рішення: 

1. Задовольнити прохання та переведення на заочну форму навчання. 

   Оцик Ярослав: грАД-15 на ЗФГ -16 

 

На іншу спеціальність: 

1. Троян  К. : Мен-16 на ФБ-16 

2. Митяй Св. ФБ-16 на Мен-16 

За умови до здачі академічної різниці. 

До 22.01.2018р. 

 

2. Відрахувати з числа студентів за результатами сесії: 

1. Махов М. – ВР-15 

2. Юхименко О.- ВР-14 

3. Павліщенко – ФГ-17 

4. Кручко І-  ФГ-17 

при наявності дозволів  на відрахування  неповнолітніх та місця навчання. 

3. Перевести на вільне місце державного замовлення студента групи ВТ-14  

Батора Валентин. 

4. Урізноманітнити форми, методи роботи зі студентами, що пропускають заняття 

без поважних причин. 

Систематично                                                            Зав. відділеннями, куратори 

 

5. Інформацію щодо відмінників та хорошистів відділення за результатами сесії 

розмістити на сайті освітнього закладу. 

До 22.01.2018р.                                                         Зав. відділеннями, Лозинський Б.М. 

 

 

 



Рішення: 

1.Завершити процедуру оформлення  свідоцтв на право державної власності на 

нерухоме майно Маслівського аграрного коледжу. 

До 01.07.2018р.                                                                Дирекція 

 

 

2.Укоплектувати  та ввести в дію навчальний клас на виробництві за напрямом 

підготовки « Агрономія» 

До 01.09.2018р.                                                                Пахович І.Л. 

                                                                                          Листуха М.М. 

 

3.Доручитим провідному викладачеві з дисципліни « креслення» вивчити ситуацію з 

оформлення лабораторії креслення подати пропозиції. 

До 01.04.2018р. 

 

4.Вивчити питання щодо ліцензування та акредитації робітничої професії  

«Водій автотранспортних засобів» 

До 01.05.2018р.                                                            Зав. практичним навчанням 

                                                                                       Викладачі ц/к технічних дисциплін   

 

 

 

 

                                        Голова пед. ради:                      Н.М.Пахович 

                                        Секретар:                                   В.Г.Шлапацька 

 

                               

                                    

 

 

                                                                                                           

 

 

 


