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Порядок денний 
 

1. Особливості п’ятого, заключного, етапу роботи над науково-методичною 

проблемою «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступеневість змісту 

теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова забезпечення 

високої якості знань студентів» 

                                                                      Доповідає:    Колісник О.І. 

 

2. Про адаптацію студентів нового набору до умов освітнього середовища 

коледжу 

                                                                       Доповідають: Моргун О.Г., 

                                                                                            Почтар Н.І.,  

                                                                                                     Некрасова Н.М. 

 

 

3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н.р. та 

підготовку до вступної кампанії 2022 року 

                                                                   Доповідає:   Вербіцька А.В. 

4. Різне  
 

 

1. По першому питанню слухали Колісник О.І., методиста коледжу, яка 

розпочала свою доповідь із характеристики науково-методичної проблеми, 

над якою працює педагогічний колектив коледжу та оприлюднила очікувані 

результати , а саме : підвищення рівня навчальних досягнень студентів, 

формування єдиного педагогічного кредо, удосконалення змісту, форм і 

методів методичної роботи у коледжі, підвищення професійної 

компетентності, творчого потенціалу педагогів, підвищення рейтингу 

коледжу, а також широке використання ефективних педагогічних та 

інформаційних технологій, результативність участі студентів в олімпіадах 

різного рівня та конкурсах, створення здорового мікроклімату у коледжі та 

підготовка конкурентоспроможних фахівців – випускників нашого 

навчального закладу. 



На даний час наш колектив, працюючи упродовж останніх років над 

вищезгаданим завданням, має позитивні результати та здобутки та підійшов 

до п’ятого заключного та узагальнюючого етапу науково-методичної 

проблеми. Основним завданням п’ятого етапу є коректування структури 

методичної роботи, що має на увазі дві основні складові: 

перша – систематизація інформації, впровадження елементів нових 

технологій, методик, обмін досвідом тощо; 

друга – індивідуальні та групові консультації, аналітична робота, 

відкриті заняття, виступи, семінари, творчі звіти, розробки рекомендацій, 

пропаганда  ППД, систематизація та узагальнення тощо. 

В кінцевому результаті ці складові дають можливість здійснити 

підсумковий контроль, провести діагностику динаміки навчально-виховного 

процесу та мати можливість якісно аналізувати результати. І, як підсумок, 

зазначила доповідаюча, сформувати висновки та шляхи подальшого 

вдосконалення навчально-виховного процесу. 

 

     Рішення: 
 

1. З метою забезпечення високої якості знань студенті та формування 

конкурентоспроможних фахівців на п’ятому заключному етапі роботи 

над науково-методичною проблемою забезпечити систематизацію 

інформації, впровадження елементів нових технологій, методик, обмін 

досвідом тощо. 

        Постійно                                              Педагогічний колектив 

2. Продовжувати впроваджувати в навчально-виховному процесі 

індивідуальні та групові консультації, задіювати  аналітичні методи 

роботи, проводити відкриті заняття, семінари, виступи, творчі звіти,  

здійснювати розробки рекомендацій, пропаганду  ППД, систематиза-

цію та  узагальнення тощо. 

        Постійно                                              Педагогічний колектив 

 

По другому питанню слухали Моргун О.Г., голову циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін, яка сказала, Як сказав французький письменник 

Ф. Ларошфуко: «Ми вступаємо в різні періоди нашого життя так, як 

немовлята, не маючи за плечима ніякого досвіду, хоч би скільки нам було 

років». 

У соціально-педагогічній літературі розглядають такі форми адаптації 

студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі: 

- формальна - пізнавально-інформаційне пристосування до нового 

оточення, структури вищої школи, змісту навчання в ній, її традицій, своїх 

обов'язків. 



- соціально-психологічна (суспільна) - процес внутрішньої інтеграції 

(об'єднання) групи студентів-першокурсників та інтеграцію цієї групи зі 

студентським оточенням в цілому. 

- дидактична - проблема підготовки до нових форм і методів навчальної 

роботи у вищому навчальному закладі, що відображає, в першу чергу, 

інтелектуальні можливості студентів. 

Розгляну проблеми дидактичної адаптації студентів-першокурсників до 

навчання в коледжі та можливі чинники, що впливають на їх подолання.  

Специфіка процесу адаптації студентів ЗВО визначається розбіжностями 

в організації й методології навчального процесу в середній школі та коледжі. 

Не кожен першокурсник психологічно легко може перейти з однієї системи 

навчання на іншу. Успішність студентів залежить від того, наскільки 

розвинуті в них основні компоненти культури навчальної діяльності. 

Більшість випускників шкіл має прогалини в отриманих знаннях і не 

вміє: 

• раціонально планувати й використовувати навчальний і вільний час; 

• працювати самостійно; 

• працювати систематично; 

• проявляти ініціативу до самоосвіти й самовиховання; 

• контролювати свої знання; 

• критично сприйняти й узагальнити, проаналізувати й зіставити 

інформацію; 

• виділити головне в навчальному матеріалі, осмислити його; 

• конспектувати, складати план, тези; 

• зробити висновки. 

І тут вони стають студентами, у коледжі на них «навалюється» купа 

проблем: 

• зростання обсягу та складності навчального матеріалу; 

• немає підручників; 

• зміни розпорядку дня; 

• раптові зміни в розкладі (поява незапланованих навчальних пар); 

• неочікувані контрольні, заліки; 

• складання іспитів; 

• нескладення іспиту, позбавлення стипендії; 

• написання великих за обсягом рефератів за короткий проміжок часу; 

•запровадження кредитно-модульної системи навчання. 

Саме на викладачів, наголосила Моргун О.Г., які працюють на 

початкових курсах (викладачі фундаментальних, гуманітарних і загальних 

дисциплін), лягає відповідальність за вирішення питань адаптації студентів. 



Поступово треба підводити студентів до оволодіння системою самоаналізу, 

вироблення почуття відповідальності за результати навчання. Нехтування 

таким підходом нерідко призводить до того, що частина студентів, не 

відчуваючи щоденного контролю за навчальною працею з боку викладачів і 

батьків, до якого вони звикли впродовж навчання в загальноосвітній школі, 

починає відставати у навчанні, не встигає. 

Індивідуальний підхід до кожного - це основний принцип роботи 

викладачів та кураторів, які працюють з першокурсниками . Вони мають 

знайти спільну мову з кожним, поговорити відверто, дати пораду або 

рекомендації як до вивчення дисциплін так і організації їхнього дозвілля, 

розвинути об’єктивне оцінювання своїх знань і можливостей 

З метою прискорення адаптації першокурсників викладачі мають 

оптимізувати навчальний процес у напрямі педагогічної взаємодії зі 

студентами й забезпечення таких психолого-педагогічних умов, які створять 

єдиний психологічний простір для успішного досягнення остаточного 

результату навчання. 

Як не прикро, та сьогодення, диктує свої суворі умови - СОУІСІ-19, 

карантин тощо. Наразі студенти І курсу перебувають на дистанційному 

навчанні, яке попри систематичний зв’язок з ними, негативно впливає на 

процес адаптації, сказала в завершення Моргун О.Г. 

Слухали із співдоповіддю Почтар Н.І., заступника директора з виховної 

роботи,  яка зазначила що адаптація в освітній площині – це результат і 

процес взаємодії студента й оточуючого середовища, який призводить до 

оптимального пристосування його до навчальної діяльності. 

Розрізняють три форми адаптації студентів-першокурсників: 

формальна адаптація - стосується пізнавально-інформаційного 

пристосування студентів до нового оточення, до структури коледжу, до 

вимог і своїх обов’язків; 

соціальна адаптація - процес внутрішньої інтеграції груп студентів- 

першокурсників і інтеграція цих груп зі студентським оточенням в цілому. 

Дидактична адаптація - стосується підготовки студентів до нових форм і 

методів навчальної роботи у коледжі  

Адаптація першокурсника полягає в здатності відповідати вимогам і 

нормам навчального закладу, а також в умінні розвиватися в новому для себе 

середовищі, реалізувати свої здібності та потреби, не вступаючи із цим 

середовищем у протиріччя. Тому логічною є поява дезадаптації у багатьох 

студентів, в одних вона короткотривала, а у декого може затягнутися. 

Неадаптованість проявляється в неадекватному розумінні ситуації, у 

способі дій, який підвищує несприятливість та загрозливість ситуації. 



Ознаками так званої дезадаптації є стан напруженості і фрустрації (почуття 

неподолання труднощів або проблеми), зниження активності студентів у 

навчанні, втрата інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, 

невдачі на першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, 

розчарування у життєвих планах.  

Серед емоцій, характерних для періоду адаптації, відмічають внутрішню 

напругу, невпевненість у власних силах та емоційну насиченість подіями. 

Спостерігаються труднощі зосередженості, підвищена тривожність та 

порушення сну. Відбувається перегляд власної самооцінки. Може 

спостерігатися стресовий, чи, навіть, кризовий стан, першокурсника. Такий 

стан можна назвати нормою, але якщо він швидкоминучий і незатяжний. Усе 

це призводить до психічного перевантаження, яке власне і знижує 

адаптативні можливості і, як наслідок, сприяє порушенню психічного 

здоров’я особистості.  

У процесі адаптації першокурсників у групі створюється не тільки система 

взаємостосунків, але й мікрогрупи, які, в сою чергу, створюють тенденції 

розвитку всієї групи. Таким чином, кожний член групи бере участь у 

встановленні правил і норм поведінки, у формуванні характеристики певної 

групи. У всіх членів нового студентського колективу є можливість проявити 

себе, завоювати авторитет й повагу одногрупників. Існує безліч різних 

критеріїв прояву особистості, зокрема, поведінка, вчинки, стиль спілкування, 

творчі та професійні здібності. Далі Почтар Н.І. ознайомила присутніх із 

методами та формами визначення рівня адаптованості  

Із досвіду минулих років відомо, що вступаючи до навчального закладу, 

студенти зустрічаються з рядом проблем, що пов'язані з недостатньою 

психологічною готовністю до нових умов навчання, з руйнуванням роками 

вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців 

середньої школи. Перші кроки вчорашнього школяра вимагають від нього не 

тільки старання та загальної підготовки, але й значних якісних змін. 

Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання у коледжі 

обумовленні низкою особливостей. Виділяють декілька факторів, які лежать 

в основі типових труднощів, що відчувають студенти молодших курсів у 

період адаптації: 

 - недостатній рівень шкільної загальноосвітньої підготовки, 

 - дефіцит особистої відповідальності й навчальної активності, 

 - невисокий рівень духовного та інтелектуального потенціалу. 

Більшість молодих людей, які приходять до коледжу, слабо володіють 

вираженими навичками навчальної роботи, недостатньо володіють 

прийомами раціонального мислення, запам'ятовування, концентрації й 



розподілу уваги. У багатьох студентів слабо виражена вольова регуляція в 

подоланні труднощів, що виникають під час навчання. Як правило, у 

вчорашніх школярів відсутні стійкі навички користування навчальною 

літературою, конспектування, раціонального читання, організації своєї 

самостійної роботи, особливо її планування. 

Значна частина студентів приходить до навчального закладу з наївним 

переконанням у тому, що їх абсолютно всього повинен хтось навчити, все 

показати й пояснити. Вони бачать себе в звичній для умов середньої школи 

пасивній ролі, а не активній ролі студента ЗФПО, основне завдання якого - 

здобування знань самостійною напруженою працею. 

Невпевненість багатьох студентів-початківців у тому, що їм під силу 

успішне навчання у коледжі. Далеко не всі випускники загальноосвітньої 

школи об'єктивно в змозі справитися з вимогами, обсягом і темпом роботи, 

що традиційно склалися у ЗФПО й розраховані і на здібних і підготовлених 

людей. 

План адаптації студентів який передбачає: 

- вивчення контингенту (віковий та соціальний статус, місце проживання, 

стан здоров’я); 

- соціально-виховну роботу, спрямовану на успішну соціалізацію 

студентів-першокурсників в умовах коледжу; 

- групові заходи, розраховані на створення позитивного емоційного 

комфорту в академічній групі першокурсників; 

- індивідуальну роботу із студентами-першокурсниками за їх потребами та 

проблемами; 

- методичну роботу, розробка тематичних бесід, різноманітних виховних 

заходів, сумісний перегляд відеопрезетацій та роликів по заздалегідь 

запропонованим темам, тощо; 

- залучення до масових заходів щодо соціальної та волонтерської 

діяльності. 

Обов'язковим у рамках адаптаційного періоду є проведення анкетування 

та тестування, що допомагають з'ясувати індивідуальні особливості 

студентів, їх нахили і уподобання. Питання анкет складаються таким чином, 

щоб була можливість проаналізувати різні фактори адаптації такі як, 

мотивація до вступу, стосунки зі студентами групи, проблеми з якими 

зіткнулись у коледжі, загальний емоційно - психологічний стан, рівень 

тривожності. 

Результати зазначених тестувань дозволяють оперативно скорегувати 

систему навчально-виховних та позанавчальних заходів, направлених на 



успішне «входження» студенів нового набору в студентський колектив 

коледжу. 

 В заключення свого виступу доповідаюча сказала, що потрібно створювати 

умови для ефективної адаптації, а такі умови створюємо саме ми з вами, бо 

процес адаптації це завжди тільки взаємодія усіх учасників освітнього 

процесу. Кожен із нас в тій чи іншій мірі задіяний до цього важливого 

пристосувального етапу в житті кожного студента.  

Слухали із співдоповіддю Некрасову Н.М., практичного психолога 

коледжу, яка сказала що проблема соціалізації та адаптації студентів нового 

набору потребує пошуку шляхів та засобів її розв’язання. Студенти - 

першокурсники в перші тижні навчання відчувають задоволення від 

досягнення важливої мети - вступ до закладу фахової перед вищої освіти. 

Вони покладають серйозні надії на те, що зможуть ефективно навчатися і, 

тим самим, готуватися до важливої професійної діяльності. 

Однак трохи згодом, через кілька місяців після вступу, значна кількість 

першокурсників починає відчувати певні дискомфортні переживання, 

основною причиною яких є труднощі, що виникають під час навчання. Цей 

період триває, як правило, протягом усього першого року навчання і для 

більшості студентів-першокурсників завершується успішною соціалізацією. 

Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання в коледжі 

обумовленні низкою особливостей. У ЗФПО система навчання 

характеризується великим обсягом матеріалу, самостійністю і 

відповідальністю студентів. Особливості переходу з середньої школи до 

ЗФПО пов'язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності, але і з 

входженням особистості в новий колектив. Вступ до коледжу є переломною 

подією вжитті молодих людей. 

Виділяють декілька факторів, які лежать в основі типових труднощів, що 

відчувають студенти молодших курсів у період адаптації: 

1. Недостатній рівень шкільної загальноосвітньої підготовки, в основі 

якої, як правило, лежать нерозвинені працьовитість і допитливість, дефіцит 

особистої відповідальності й навчальної активності, невисокий рівень 

духовного та інтелектуального потенціалу. 

2. Більшість молодих людей, які приходять до коледжу, слабо володіють 

вираженими навичками навчальної роботи, недостатньо володіють 

прийомами раціонального мислення, запам’ятовування, концентрації й 

розподілу уваги. У багатьох студентів слабо виражена вольова регуляція в 

подоланні труднощів, що виникають під час навчання. Як правило, у 

вчорашніх школярів відсутні стійкі навички користування навчальною 

літературою, конспектування, раціонального читання, організації своєї 

самостійної роботи, особливо її планування. 

3. Значна частина студентів відповідають пасивній ролі, а не активній 



ролі студента ЗФПО, основне завдання якого - здобування знань самостійною 

напруженою працею. 

4. Слабко виражений рівень загальної культури, етичної та трудової 

вихованості, що виявляється на фоні обмеженого життєвого досвіду й 

соціальної зрілості. Несумлінне ставлення до навчальної праці, до слова і 

справи, світоглядна й соціальна інфантильність. 

5. Недостатня вираженість установки студентів на прогресію разом із 

слабким проявом ціннісного ставлення до знань. Чимало студентів лише в 

ході адаптації починає усвідомлювати всю серйозність зробленого ними 

життєвого вибору. При цьому одні розчаровуються, другі - байдуже 

упокорюються, треті - починають виявляти цікавість до майбутньої 

спеціальності й робити боязкі кроки до ознайомлення з нею. 

6. Невпевненість багатьох студентів-початківців у тому, що їм під силу 

успішне навчання в коледжі. Далеко не всі випускники загальноосвітньої 

школи об’єктивно в змозі справитися з вимогами, обсягом і темпом роботи, 

що традиційно склалися у коледжі. 

Особливу роль в процесі адаптації студентів відіграє куратор групи. Ще 

до першого вересня куратор вивчає особові справи студентів. Ця робота дає 

багато цінної і необхідної інформації: про склад сім’ї і характер студента, 

успішність, стан здоров’я тощо. 

Наприкінці серпня адміністрація за участю кураторів проводять збори 

для студентів нового набору та їх батьків, на яких знайомлять з історією та 

традиціями коледжу, з основними напрямами освітньої діяльності, з 

правилами внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку. 

На першому та другому тижнях навчання під час виховних годин 

куратори дають детальні рекомендації, інформацію щодо розпорядку роботи, 

розкладу занять і дзвінків, правил поведінки, прав і обов’язків студентів. 

Традиційно, на початку вересня в коледжі проводиться залучення 

студентів до екологічної акції по наведенню порядку та благоустрою 

території коледжу. Спільна трудова діяльність дає можливість 

познайомитись, виявляє активних студентів, лідерів. 

На куратора покладається складне завдання згуртування колективу і 

організація активу групи. Це дуже складне завдання - визначення лідера, 

який стане старостою групи, а також розподілити за ініціативнішими 

студентами інших відповідних обов’язків. 

Обов’язково в рамках адаптаційного періоду проводити відповідні 

анкетування та тестування, що допомагають з’ясувати індивідуальні 

особливості студентів, їх нахили і уподобання. Далі Некрасова Н.М. 

ознайомила присутніх із питаннями анкети моніторингового дослідження 

адаптації студентів І курсів та її результатами. 



Викладачі та адміністрація коледжу добре розуміють основні завдання 

адаптаційного періоду: 

- створення доброзичливої атмосфери; 

- спрямування мотивації знаходження в коледжі саме на мотивацію 

навчання; 

- прищеплення любові до обраної професії; 

- формування в першокурсників почуття гідності за свій навчальний 

заклад; 

- допомога студентам нового набору в піднятті на вищій рівень 

освіченості, загальної культури та громадянської активності. 

Створена в навчальному закладі система заходів щодо адаптації до 

нових умов навчання, а саме проведення анкетувань, тестувань, тренінгів, 

виховних заходів, дає можливість швидко виявляти тих осіб, яким необхідна 

першочергова психолого-педагогічна допомога, виявляти проблеми студентів 

та оперативно реагувати на труднощі, що виникають під час навчальної 

діяльності, визначати і корегувати шляхи їх вирішення. 

Таким чином, завершила свою доповідь Некрасова Н.М., швидка і якісна 

адаптація студентів першокурсників є необхідною умовою для їх подальшого 

і успішного навчання. Комплексний соціально-педагогічний супровід є 

важливою передумовою успішної навчальної діяльності студентів, від якої 

залежить подальше особистісне та професійне зростання фахового 

молодшого бакалавра. 

 

Рішення: 
 

1.  Провести соціально-адаптаційна практичну робота для студентів 

нового набору до умов освітнього середовища коледжу (тренінгова робота, 

бесіди, круглі столи тощо). 

            Листопад                                                   Практичний психолог 

 

2. Активізувати роботу з студентами-першокурсниками, що мають 

ознаки обдарованості і дезадаптованості. 

Постійно                                                       Заступник з виховної       

                                                                       роботи,    куратори 

                                                                       академічних груп, викладачі,       

                                                                       практичний психолог 

 

3. Здійснити облік та відстеження проходження адаптації студентів 

нового набору з метою профілактики дезадаптації. 



             Постійно                                                    Практичний психолог 

 

4. Розробити методичні рекомендації для викладача щодо створення 

продуктивного психологічного клімату на занятті. 

              До 04.11.2021.                                          Практичний психолог 

 

5. Здійснити допомогу кураторам академічних груп у вирішенні 

індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які 

виникають у студентів в процесі адаптації. 

              Постійно                                                     Практичний психолог 

 

6. Провести індивідуальну роботу з студентами-першокурсниками за їх 

потребами та проблемами. 

               До 12.11.2021                                             Практичний психолог 

 

7. Планувати заходи організаційно-виховної роботи у групі відповідно 

до інтересів та запитів студентів та узгодити із планом організаційно-

виховної роботи коледжу. 

                                                                                 Куратори академічних груп 

 

 

 

По третьому питанню слухали Вербіцьку А.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка винесла на розгляд педагогічної ради проект плану 

профорієнтаційної роботи на 2021-2022 навчальний рік та озвучила головні 

етапи підготовчого процесу до вступної кампанії 2022 року. 

            Рішення: 

1. Завершити створення «карти» шкіл нашого регіону та варіантів 

профорієнтації в них (Із залученням студентів) 

           До 12.11.2021 рок                                    Приймальна комісія 

2. Підготовка зразків рекламної продукції з питань діяльності коледжу 

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ПТУ: буклет-флаєр, 

календарі, блокноти. 

       До 01.12.2021 року       Приймальна комісія, 

      адміністрація 

3. Розповсюдження рекламних матеріалів у загальноосвітніх і середніх 



спеціальних навчальних закладах. 

       Упродовж  року                                          Приймальна комісія 

4. Проведення рекламної профорієнтаційної діяльності через соціальні 

мережі 

      Упродовж року       Приймальна комісія 

                                                                                        завідуючі відділеннями, 

                                                             голови ц/к 

5. Провести на території коледжу «День відкритих дверей», в разі не 

сприятливої епідеміологічної ситуації в регіоні, провести у форматі 

онлайн 

    19 лютого 2022 р.       Приймальна комісія, 

    16 квітня 2022 р.       заступник директора з                   

                                                                            виховної роботи, 

     14 травня 2022 р.        завідуючі відділеннями, 

      голови ц/к. 

6. Створення мобільних бригад та закріплення за ними загальноосвітніх 

навчальних закладів та професійних училищ, для проведення 

профорієнтаційної роз’яснювальної роботи з учнями, студентами та їх 

батьками. 

    До 05.11.2021 р.                                             Приймальна комісія 

7. Призначити відповідальних за складання завдань вступних іспитів та 

фахових співбесід на професійну придатність для абітурієнтів на 

основі БЗСО, ПЗСО та ВНЗ 

    До 01 лютого 2022 р.         Завідуючі відділеннями, 

         голови ц/к. 

8.  Щомісяця проводити підсумки виконання плану  Профорієнтаційної 

роботи на нараді при директорові коледжу. 

    Упродовж року          Приймальна комісія 

         завідуючі відділеннями 

                                                                                          голови ц/к 

9. Активізація та залучення студентів коледжу до профорієнтаційної 

роботи шляхом проведення зустрічей з випускниками шкіл, в яких 

навчалися студенти. 

     Упродовж року                                      Приймальна комісія, 



завідуючі відділеннями, 

                                                                                  голови  ц/к, 

куратори  груп 

10. Розробити та подати на погодження Педагогічної ради Правила 

прийому до ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім.П.Х.Гаркавого БНАУ» у 2022 році. Своєчасно оновлювати 

інформацію на сайті для абітурієнтів. 

                                                                 Приймальна комісія 

11. Розміщення друкованої рекламної продукції в закладах торгівлі, 

аудіо- рекламних роликів на радіо, рекламні ролики на екранах у 

містах. 

         Упродовж рок                                   Приймальна комісія 

12. Своєчасне, повне, зручне у пошуку та наглядне інформаційне 

наповнення сайту та соціальних сторінок закладу (вайбер, фейсбук, 

інстаграм, телеграм) 

                Упродовж року                Заступник директора з  

                                                    виховної роботи 

     завідуючі відділеннями, 

     голови ц/к, 

     приймальна комісія 

 

13. Організувати профорієнтаційний захід «Відчуй себе студентом МАК  

БНАУ» із залученням випускників шкіл. 

     Березень 2022 р.         Заступник директора з 

                                                                      виховної роботи, 

        завідуючі відділеннями, 

                                                                                          голови ц/к. 

 

По четвертому питанню слухали Пахович Н.М., директора коледжу, з 

інформацією про атестацію здобувачів ступеня фахової  передвищої освіти у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Доповідаюча 

ознайомила присутніх із листом МОН від 22.10.2021 року. 

     Рішення: 

1.Внести зміни до графіка навчального процесу, передбачивши 

проведення виробничої технологічної практики у групі ІV курсу 



спеціальності ,,Автомобільний транспорт” на базі навчально-дослідного 

господарства коледжу. 

 

Голова педагогічної ради: ______________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                                ______________________    В.Г. Шлапацька 
 


