
Протокол № 7  
 

Засідання педагогічної ради  ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету” від 07 червня 2021 року 
 

 

Порядок денний 
 

1. Допуск до здачі Державного екзамену студентами випускних курсів 

заочної форми навчання спеціальностей ,,Виробництво і переробка 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. Про затвердження Положень, що  регламентують конкурсний відбір на 

посаду директора ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету”   

                                           

                                                                            Доповідає: Почтар Н.І. 

 

3.    Різне. 

 

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

відділенням, яка сказала, що група студентів заочної форми навчання 

спеціальності ,,Виробництво і переробка продукції тваринництва”  у 

кількості 19 студентів успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, 

пройшли виробничу переддипломну практику згідно навчального плану та є 

допущеними до здачі державного 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 20 студентів успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, 

пройшли виробничу переддипломну практику згідно навчального плану та є 

допущеними до здачі державного кваліфікаційного іспиту. 

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

виробництва”, яка сказала, що студенти ІV курсу спеціальності 

,,Автомобільний транспорт“ успішно склали заліково-екзаменаційну сесію 



пройшли виробничу переддипломну практику та можуть бути допущеними 

до захисту дипломних проектів 

 

 Рішення:   
 

1. Допустити до здачі Державного кваліфікаційного іспиту студентами 

випускних курсів спеціальностей ,,Виробництво і переробка продукції 

тваринництва, ,,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 Почтар Н.І., заступника директора з 

виховної роботи, яка ознайомила присутніх із Положеннями, що  

регламентують конкурсний відбір на посаду директора ВСП ,,Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету” , а саме: 

1. Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору 

на посаду керівника ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету”; 

2. Положення про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на 

посаду керівника ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету”; 

3. Положення про порядок обрання представників із числа штатних 

працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у проведенні конкурсного відбору на  посаду 

керівника ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету”; 

4. Положення про порядок обрання представників із числа студентів для 

участі у проведенні конкурсного відбору на  посаду керівника ВСП 

,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету”; 

5. Положення про порядок організації роботи спостерігачів при 

конкурсному відборі на  посаду керівника ВСП ,,Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного 

аграрного університету”. 

 



Рішення:   

1. Затвердити Положення, що  регламентують конкурсний відбір на 

посаду директора ВСП ,,Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету” 

 

3. По третьому питанні слухали Бенедик В.М., Колісник О.І., 

Мартиненко І.О., Дзюбенко О.Г., які порушили клопотання щодо 

зарахування їм виробничого стажування, яке проходило на підприємстві 

,,Клуб сиру ”м. Канів. 
 

Рішення: 

Задовольнити клопотання Бенедик В.М., Колісник О.І., Мартиненко 

І.О., Дзюбенко О.Г.,  про зарахування їм виробничого стажування, яке 

проходило на підприємстві ,,Клуб сиру ”м. Канів. 

 

 

Голова педагогічної ради: _____________________ Н.М.Пахович 

          Секретар                              ______________________В.Г. Шлапацька 
 


