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П Л А Н 

проведення декади циклової комісії агрономічних дисциплін 

з 04.04  по 15.04.2022 року 

 
№ 

п/п 
Захід Дата проведення 

Відповідальний за 

проведення 

1. Засідання циклової комісії агрономічних 

дисциплін 

04.04. Циклова комісія 

Відкрите практичне заняття на тему: 

«Організація і планування польових робіт на 

колекційно-дослідному полі коледжу»  

04.04. Рибак С.В. 

Капленко С.М. 

 

2. Відбір монолітів озимої пшениці на полях 

Маслівського аграрного коледжу 

23 лютого 

2022 р. 

Листуха М.М. 

Капленко С.М. 

Практичне заняття з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції рослинництва» 

Березень Вакулік С.Л. 

Листуха М.М. 

3. Практичне заняття з дисципліни 

«Кормовиробництво» на тему: «Однорічні та 

багаторічні трави» 

Квітень Пахович І.Л. 

Практичне заняття з дисципліни 

«Плодоовчівництво» на тему: «Способи 

весняної обрізки плодових дерев та ягідних 

культур» 

Березень Капленко С.М. 

викладачі циклової 

комісії 

агрономічних 

дисциплін 

4. «Оцінка стану озимих зернових культур після 

перезимівлі та план агротехнічних заходів 

щодо весняного догляду за ними», практичне 

заняття з виробничої технологічної практики  

Квітень Пахович І.Л. 

Листуха М.М. 

Вакулік С.Л. 

Рибак С.В. 

Капленко С.М. 

Стан сортів озимої пшениці з ознаками 

хвороб: септоріозу, фузаріозу, бурої іржі та 

борошнистої роси селекції Миронівського 

інституту пшениці  

Квітень Муха Т.І. 

Зав.колекційно-

дослідним полем 

Рибак С.В. 

5. «Діагностика живлення 

сільськогосподарських культур, агрохімічне 

обстеження та  ранньовесняне підживлення 

мінеральними добривами посівів озимих 

зернових культур», практичне заняття з 

дисципліни «Агрохімія» 

Квітень Пахович Н.М. 

Вакулік С.Л. 

Погорєлова Г.М. 

Засідання циклової комісії агрономічних 

дисциплін щодо планування міроприємств по 

поліпшенню стану парку ВСП  «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 

БНАУ» 

Квітень Циклова комісія 

агрономічних 

дисциплін 

 Видове різноманіття рослин біоценозу парку Травень Погорєлова Г.М 

6. Виїзне екскурсійне заняття в науково- Квітень Пахович Н.М. 



дослідну установу - Миронівський інститут 

пшениці ім.В.М.Ремесла, навчальна практика 

«Технологія виробництва продукції 

рослинництва» 

Вакулік С.Л. 

Капленко С.М. 

 

 Інструктаж переддипломної практики для 

студентів ІV курсу спеціальності 

«Агрономія» 

Квітень Капленко С.М. 

Шлапацька В.Г. 

7. Виїзне засідання циклової комісії на поля 

навчального-дослідного господарства 

коледжу: «Посівна кампанія та оцінка якості 

сівби  ярих зернових культур в ВСП 

«Маслівський аграрний  фаховий коледж 

ім.П.Х. Гаркавого БНАУ» 

Квітень Вакулік С.Л. 

Листуха М.М. 

 

«Цікаве і пізнавальне в агрономії», стіннівки 

підготовлені студентами ІІ-ІІІ курсу 

спеціальності «Агрономія» 

Квітень Куратори груп ІІ-ІІІ 

курсів 

Вакулік С.Л. 

8. Незалежне тестування студентів 

спеціальності «Агрономія» з дисциплін 

агрономічного циклу 

Квітень Погорєлова Г.М., 

Вакулік С.Л. та 

викладачі циклової 

комісії 

агрономічних 

дисциплін 

9 Участь науково-педагогічних працівників 

Білоцерківського  НАУ в освітньому процесі 

Маслівського вграрного коледжу 

ім..П.Х.Гаркавого –  проведення занять-лекції 

на тему: 

 «Методика відбору середніх репрезентційних 

проб». 

 

Квітень- 

травень 

Хахула В.С. 

Городецький О.С. 

Федорук В.С. 

Викладачі циклової 

комісії 

агрономічних 

дисциплін 

 
                                                         Затверджено на засідання циклової комісії 

            агрономічних дисциплін 

                                          Протокол №___від___________2022 року 

                                                   Голова циклової комісії________С.М.Капленко 


