
Протокол № 10 
 

Позачергового засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету ” від 18 травня 2022 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Погодження Правил прийому до ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету ” педагогічною радою 

                                                                      Доповідає:    Погорєлова Г.М. 

                                                                                             

 

2. Погодження документації Приймальної комісії:  

- Положення про Приймальну комісію ВСП ,,Маслівський аграрний --

фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного 

аграрного університету ” 

- Положення про індивідуальну усну співбесіду. 

- Вимоги до написання мотиваційного листа 

                                                                       Доповідає:  Погорєлова Г.М. 

3. Різне 

 

 

      По першому питанню слухали Погорєлову Г.М., заступника 

директора з навчальної роботи, яка повідомила присутнім, що МОН 

України розробило нові Правила прийому, які були вчасно затверджені, 

заюстовані та внесені до єдиної освітньої бази. 

     Доповідаюча детально ознайомила присутніх з основними 

положеннями Правил прийому, які є характерними для цьогорічної 

вступної кампанії. Зокрема акцентувалася увага на максимальне 

убезпечення вступників при складанні випробувальних іспитів. Також 

цього року навчальним закладам надається можливість вибору форми 

вступних випробувань. Особливістю цьогорічної вступної кампанії є 

складання абітурієнтами  Національного мультипредметного тесту для 

вступу у ВНЗ. Доповідаюча озвучила календарний план проведення НМТ 

– 22, та сказала, що планується проведення основної сесії, додаткової сесії 

та спеціальної сесії. Також Погорєлова Г.М. зачитала терміни прийому 



документів, проведення вступних іспитів та зарахування до навчального 

закладу. 

     Особливістю цьогорічної кампанії є створення особистого 

електронного кабінету вступника, зазначила доповідаюча, та перерахувала 

необхідні документи для вступу до навчального закладу. 

  

           Рішення: 

 

 

      По другому питанню слухали Погорєлову Г.М., яка винесла на 

розгляд  педагогічної ради Погодження документації  Приймальної 

комісії, зокрема  Положення про Приймальну комісію ВСП ,,Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету”, Положення про індивідуальну 

усну співбесіду та вимоги до написання мотиваційного листа. 

Доповідаюча детально ознайомила присутніх із формою проведення 

індивідуальної усної співбесіди та вимогами до написання мотиваційного 

листа. 

          Рішення: 

 

        По третьому питанню слухали Пахович Н.М., директора коледжу, 

яка ознайомила присутніх із матеріалами Постанови кабінету міністрів 

від 26 квітня 2022 року, що стосується нарахування заробітної плати 

працівникам освіти. 

 Слухали завідуючих відділеннями Вакулік С.Л., та Дідковську Т.А., які 

винесли на розгляд педагогічної ради пропозиції кандидатур випускників 

на отримання Червоних дипломів. 

      Рішення: 

     Інформацію доповідаючих прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради: ______________________ Н.М.Пахович 

 

          Секретар                                ______________________    В.Г. Шлапацька 

 


