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Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету” від 06 червня 2022 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Допуск до здачі Комплексного кваліфікаційного іспиту студентами 

випускних курсів заочної форми навчання спеціальностей ,,Технологія 

виробництва  і переробки продукції тваринництва ”, ,,Організація і 

технологія ведення фермерського господарства” , та захисту дипломних 

проектів студентами ІV курсу спеціальності ,,Автомобільний транспорт”. 

 

 Доповідають: Вакулік С.Л 

 Дідковська Т.А. 

 

2.    Різне. 

 

По першому питанню слухали Вакулік С.Л., завідуючу технологічним 

відділенням, яка сказала, що група студентів заочної форми навчання 

спеціальності ,,Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” 

у кількості 18 студентів успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, 

пройшли виробничу переддипломну практику згідно навчального плану та є 

допущеними до здачі Комплексного кваліфікаційного іспиту. 
 

Слухали Дідковську Т.А., завідуючу відділенням ,,Організація 

виробництва”, яка сказала, що група студентів заочної форми навчання 

спеціальності ,,Організація і технологія ведення фермерського господарства”,  

у кількості 19 студентів успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, 

пройшли виробничу переддипломну практику згідно навчального плану та є 

допущеними до здачі Комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Слухали Дідковську Т.А., завідуючу відділенням ,,Організація 

виробництва”, яка сказала, що студенти ІVкурсу спеціальності 

,,Автомобільний транспорт “ у кількості 22 особи  успішно склали заліково-

екзаменаційну сесію, пройшли виробничу переддипломну практику та 

можуть бути допущеними до захисту дипломних проектів. 

 

 

 



 

Рішення: 
 

1. Допустити до здачі Комплексного кваліфікаційного іспиту студентів 

випускних курсів спеціальності ,,Технологія виробництва  і переробки 

продукції тваринництва ” та спеціальності ,,Організація і технологія ведення 

фермерського господарства”, заочної форми навчання та захисту дипломного 

проекту студентами ІV курсу спеціальності ,,Автомобільний транспорт”, так 

як вони успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли виробничу 

переддипломну практику згідно навчального плану . 

 

По другому питанню слухали Погорєлову Г.М.,заступника директора з 

навчальної роботи, яка повідомила, що у зв’язку з впровадженням в Україні 

воєнного стану розглядається можливість здачі студентами ККІ у змішаній 

формі  (оф-лайн і он-лайн форма) 

 Слухали Вакулік С.Л., завідуючу технологічним відділенням, яка 

винесла на розгляд педагогічної ради пропозицію щодо перездачі 

студентами Петренко Марина та Кузькова Карина ( ІV технологи) 

дисципліни ,,Історія України” на вищу оцінку. 

Рішення: 

1. Затвердити змішану форму складання Комплексного 

кваліфікаційного іспиту студентами випускних курсів. 

2. Дати можливість перездачі студентами Петренко Марина та 

Кузькова Карина ( ІV технологи) дисципліни ,,Історія України ” на 

вищу оцінку. 

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                              ______________________В.Г. Шлапацька 

 

 


