
Протокол №1 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 30 серпня 2017року 

Присутні:члени комісії 
 

Порядок денний: 
 

1. Ознайомлення та обговорення рекомендованого педагогічного навантаження 
на 2017-2018н.р. 
2. Обговорення та затвердження планів роботи кабінетів, гуртків. 
3. Обговорення та затвердження робочих навчальних робочих програм.  
4. Обговорення та затвердження плану циклової комісії. 
5. Обговорення та затвердження індивідуального плану викладачів. 
Слухали: 
Притику Л.Я., яка довела до відома присутніх обсяг годин педагогічної роботи 
для членів циклової комісії згідно навчальних планів спеціальностей на 2017-
2018 н.р. 
Викладачі комісії ознайомилися та обговорили педагогічне педнавантаження на 
2017-2018н.р. 
В процесі обговорення було зроблено розподіл годин педагогічного 
навантаження наступним чином: 
Прізвище та 
ініціали 
викладачів 

Назва предмета Група Кількість годин 

Чупак Л.Б. Зарубіж.літ. В-11,12 206 
  Тв-11 103 
  Т-11 103 
 Укр.мова Тв-11 61 
  В-11,12 134 
  Т-11 61 
 Укр.літ Т-11 206 
    
 Всього:    874 
Притика Л.Я. Укр.мова Тв-21 84 
 
 
 

 
 

Укр.літ. 
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профспр.) 
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Куріца М.І. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дарміць М.І.  
 
 
 
 
Приплоцька 
Г.В.                           

 
 
Англ.мова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього: 
 
Англ.мова 
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профспр. 
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153 
24 
105 
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Всього: 

965 
 
 

 
Ухвалили:  

1.Затвердити та рекомендувати до наказу по коледжу педнавантаження 
викладачів на 2017-2018н.р. 
 
 
  

Слухали: 
Лещар М.І., яка ознайомила присутніх із планом роботи кабінету « Українська 
мова (за профспрямуванням)» та планом гуртка. 
Притику Л.Я., зав. кабінетом «Українська мова та література», яка довела до 
відома присутніх план роботи кабінету та гуртка. 
Приплоцьку Г.В.,зав. кабінетом «Іноземна мова », яка довела до відома 
присутніх план роботи кабінету та гуртка. 
Гандзин О.М., зав.кабінетом « Іноземна мова», яка ознайомила з планом роботи 
кабінету та гуртка. 
Чупак Л.Б., зав.кабінетом « Зарубіжна література», яка ознайомила присутніх з 
планом роботи кабінету та гуртка. 
Ухвалили: 
1.Рекомендувати навчальній частині до затвердження плани роботи кабінетів та 
плани роботи гуртків. 
Слухали: 
Приплоцьку Г.В., ДарміцьМ.І.,які подала на розгляд присутніх робочі навчальні 
програми з предмета « Німецька мова», складені відповідно до типової 
навчальної програми 2010р., та з дисципліни « Іноземна мова за 
профспрямуванням (німецька мова)», відповідно до програми 2012р. 
Лещар М.І., Чупак Л.Б., які подали на розгляд робочі навчальні програми з 
предмета «Українська література»,2013; « Українська мова», 2013. 
Притику Л.Я., Пазюк Г.В., які подали на розгляд робочі навчальні програми з 
предмета «Українська література»,2013; « Українська мова», 2013; з дисципліни                 
« Українська мова (за профспрямуванням)», 2009. 
Гандзин О.М.,Куріцу М.І., які подали на розгляд присутніх робочі навчальні 
програми з предмета « Англійська мова», складені відповідно до типової 
навчальної програми 2010р., та з дисципліни « Іноземна мова за 
профспрямуванням (англійська мова)», відповідно до програми 2012р. 



Чупак Л.Б., Литвин М.М.- робочі навчальні програми з предмета « Зарубіжна 
література»,2010. 
Ухвалили: 
1.Заслухавши та обговоривши робочі програми з предметів та дисциплін, 
рекомендувати їх навчальній частині до затвердження. 
2.Вносити зміни та доповнення до розділу в робочих програмах. 
Викладачі,постійно 
Слухали:  
Притику Л.Я., голову циклової комісії, про план роботи комісії на 2017-2018н.р. 
Зокрема, відзначення урочистих дат; проведення конкурсів та олімпіад. 
Чупак Л.Б., яка сказала про необхідність продумати додатково заходи з 
проведення тижня циклової комісії. 
Ухвалили: 
1.План роботи циклової комісії мови і літератури подати на затвердження 
навчальній частині. 
2.Доопрацювати пропозиції по проведенню тижня циклової комісії. 
        Викладачі, до 15.02.2018 р.            
3.Забезпечити належні умови навчання, охорони праці, здоров’я та 
відпочинкуучасниківнавчально-виховногопроцесу. 
Дирекція,постійно 
4.Роботу циклової комісії спрямувати на удосконалення навчально-методичних 
комплексів з предметів, використання інноваційних технологій. 
                                                                                                     Викладачі, постійно 
Слухали: 
Члени комісії представили увазі присутніх індивідуальний план викладача. 
 Ухвалили: 
1.Заслухавши та обговоривши індивідуальний план викладачів, рекомендувати 
їх до затвердження. 
 
 
Голова циклової комісії                           Л.Я.Притика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Протокол №2 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 10 вересня 2017 року 

 
Присутні:члени комісії 

 
Порядок денний: 

 
1.Обговорення та затвердження тем методичних розробок, рекомендацій, 
проблем, над якими працюють члени циклової комісії. 
2. Обговорення та затвердження графіків консультацій та додаткових занять. 
3.Про проведення І етапу конкурсу читців. 
4. Про проведення І етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
імені Тараса Шевченка. 
5. Про проведення І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. 
Слухали: 
Притику Л.Я. про план навчально-методичної роботи, графіком 
взаємовідвідування занять викладачами комісії, звернула увагу на необхідність 
підготовки методичних матеріалів. Необхідно вести всю документацію 
грамотно, акуратно, відповідно до вимог. 
Обов’язковимелементом у роботівикладачавищогонавчального закладу є 
науково-дослідницька робота.Му виси викладаємо не основи наук, як у школі, а 
власне науку. 
На заняттяхгуртківорганізовуватистудентів для участі у 
виставцітехнічноїтворчості та студентськійконференції. 
Виступили: 
Викладачі, якізапропонували теми методичнихрозробок, над 
якимибудутьпрацюватипротягомнавчального року. 
Ухвалили: 
1.Затвердити методичнірозробкивикладачів, проблеми, над якими вони 
працюють. 
2. Підвищитирівень і якістьвиконанняметодичнихматеріаліввідповідно до 
навчальнихпрограм. 
Викладачі, постійно 
Слухали: 
Викладачів, які обговорили графіквзаємовідвідування занять та консультацій, 
внесли поправки. 
Ухвалили: 



1.Затвердити графікиконсультацій та додаткових занять. 
2.Затвердити графіквзаємовідвідування занять викладачами. 
 
3.Враховувати рівеньпідготовкистудентівпід час вивченняпредметів. 
Залучатистудентів до додаткових занять. 

Викладачі,постійно 
4.Систематично проводитиіндивідуальну роботу зі студентами. 
Проводитиіндивідуальнізаняття, консультації, надаватидопомогу студентам, в 
якихнизькийрівеньзнань з даного предмета. 
Викладачі, постійно 
Слухали: 
ПритикуЛ.Я., яка запропонувала провести І етап конкурсу читцівпоезії 2 
листопада 2017р. за номінаціями: 
-лірикасучаснихпоетів та письменників; 
-творчістьпоетіврідного краю; 
-авторськийвірш; 
-гумор. 
Виступили: 
Чупак Л.Б. про необхідністьзвертатиувагу на актуальністьтвору і манеру 
виконання. 
Лещар М.І. про врахуваннямайстерностівиконання та артистичностіучасників 
конкурсу. 
Ухвалили: 
1.Провести І етап конкурсу читцівпоезії 2 листопада 2017 р. 
Лещар М.І. 
2.Переможців відрядити для участі у ІІ етапі конкурсу. 
Лещар М.Я.                                                            
Слухали: 
Притику Л.Я., яка внесла на розглядрозробеніпитання для проведення І туру 
Міжнародногомовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 
(тестовізавдання по творах та біографіїТ.Шевченка; міні-твір на одну 
іззапропонованих тем). 
Ухвалили: 
1.Провести І тур VІІІМіжнародного конкурсу імені ТарасаШевченка  6 
листопада 2017р. 
Притика Л.Я. 
2.Переможця Ітуру відрядити для участі в обласномуетапі конкурсу. 
Притика Л.Я., 14.12.2017р. 
 
Слухали: 
Пазюк Г.В., яка внесла на розглядрозробеніпитання для проведення І туру 
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика( міні-твір, правильне написання 



слів, фразеологізми, аналіз речення). Для участі в конкурсі будуть залучені 
студенти І-ІІ курсів.   
Ухвалили: 
1.Провести І тур ХVІІІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика 10листопада 
2017р. 
Пазюк Г.В.. 
2.Переможця Ітуру відрядити для участі в обласномуетапі конкурсу. 
Пазюк Г.В., 14.12.2017р. 
 
Голова циклової комісії                                                                  Л.Я.Притика 

Протокол №3 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 12 жовтня 2017 року 

Присутні:члени комісії 
 

Порядок денний: 
1. Обговорення листа МОН «Про особливості навчання базових предметів 
старшої школи у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. у 2017-2018 н.р. 
2.Розгляд та затвердження завдань директорських контрольних робіт з 
предметів. 
3.Про розгляд та затвердження завдань з іноземної мови (англійська мова, 
німецька мова) для проведення ДПА. 
4.Про проведення VІІІ Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч». 
5. Про підсумки І етапу конкурсу читців поезії. 
 
Слухали: 
 
Притику Л.Я. , яка ознайомила членів комісії з листом МОН «Про особливості 
навчання базових предметів старшої школи у вищих навчальних закладах І-ІІ 
р.а. у 2017-2018 н.р.  Зокрема, у 2017-2018 н.р. чинними є навчальні програми 
для ВНЗ  
І-ІІ р.а., які розроблені у 2010-2013 рр. з урахуванням специфіки навчально-
виховного процесу та профільної підготовки закладу. 
 
Ухвалили: 
1. Звернути увагу на організацію навчально-виховного процесу на засадах 
компетентнісного підходу для формування особистості, яка здатна творчо 
мислити, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя. 
                                                                                           Викладачі, постійно  



2.Викладачі вільні у виборі форм і методів навчання, розподілу годин між 
темами у межах годин за навчальним планом. 
Викладачі, постійно 
3. Можливість використовувати підручники з відповідним грифом МОН, що 
видані у попередні роки. 
 
Слухали:  
Викладачів, які подали на розгляд комісії завдання та тести для написання 
директорських контрольних робіт з предметів: « Українська література», 
«Українська мова», «Зарубіжна література», «Іноземна мова (німецька )», « 
Іноземна мова (англійська )». 
Ухвалили: 
1.Затвердити матеріали для написаннядиректорськихконтрольнихробіт з 
предметів. 
2.Провести аналізнаписаннядиректорськихконтрольнихробіт. 
    Голова комісії, грудень 2017р. 
Слухали:Приплоцьку Г.В., Куріцу М.І. про завдання для проведення ДПА з 
іноземної мови (німецька, англійська мова) на ІІ курсі спеціальностей « Кухар», 
«Тракторист». Ухвалили:1.Затвердити завдання для ДПА з іноземної мови 
(англійська, німецька) для студентів ІІ курсу спеціальностей «Кухар», 
«Тракторист».                                             

Слухали:Куріцу М.І. про умови проведення конкурсу з англійської мови« 
Гринвіч» та реєстрацію його учасників.                                                                                           
Ухвалили:1.Залучити до участі в конкурсі студентів І-ІІ курсів. 

Куріца М.І.,Гандзин О.М.  

2.Провести конкурс 5 грудня 2017р. 

Куріца М.І.,Гандзин О.М. 

Слухали:  

Притику Л.Я., яка підвела підсумки проведення І етапу конкурсу читців поезії у 
коледжі. Було відзначено рівень загальної мовної культури учасників, їх 
майстерність у декламуванні різних поетичних жанрів. Переможцями конкурсу 
стли. 
Ухвалили: 
1.Визнати переможцями І етапу конкурсу читців поезії , присвяченого Дню 
української мови та  писемності. 
2.Відрядити переможців для участі у ІІ етапі конкурсу 15.11.2017 р. 
                                                                                                              Лещар М.І. 
 



 

 

Голова комісії                                                                                 Л.Я.Притика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №4 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 8 листопада 2017 року 

Присутні:члени комісії 
 
 

Порядок денний: 
1.Про атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 
2. Про підсумки І етапу мовно - літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 
та відбір переможця для участі в ІІ етапі. 
3. Про проведення Дня української мови та писемності. 
4. Про підсумки  І туру ХVІІ Міжнародного конкурсу з  української мови 
ім.Петра Яцика. 
 
Слухали: 
Притику Л.Я., яка довела до відома присутніх, як відбуватиметься ДПА  
молодших спеціалістів у 2018 р. з української мови.  
У 2018 р. атестація у формі ЗНО результатів навчання студентів з української 
мови і літератури є обов’язковою  (наказ МОН від 31.07.17 №1103), крім 



випадків, зазначених у пп.1-4 п.1 розділу ІІ Положення, затвердженого наказом 
МОН від 22.08.2017 р. №1224 (такі студенти проходять ДПА у закладі освіти).  
Результати завдань №1-38 частини «Українська мова» та №58 частини «Власне 
висловлювання» ЗНО з української мови і літератури (українська мова) 
зараховуються як результати ДПА з предмета «Українська мова» за освітній 
рівень повної загальної середньої освіти для студентів ВНЗ, які в 2018 р. 
здобудуть повну загальну середню освіту (наказМОН від 31.07.17 №1103 п.2 
під.6).  
ЗНо з української мови і літератури проводитиметься 24 травня 2018р. 
Реєстрація осіб для участі в ЗНО – з 6лютого до 19 березня 2018 р. Результати 
ЗНО будуть оголошені до 15 червня 2018 р. 
 
Ухвалили: 
1. Спрямувати роботу викладачів на покращення якості знань з української 
мови. 
                                                                                                    Викладачі, постійно 
2. Проводити консультації та додаткові заняття з надання освітніх послуг 
студентам. 
                                                                                                  Викладачі, постійно 
 
Слухали: 
Притику Л.Я., яка проаналізувала результати літературно-мовного конкурсу 
 ім. Т.Шевченка, у якому взяли  студенти І-ІІ курсів. Перевірка робіт 
проводилася складом журі: Чупак Л.Б., Лещар М.І., Замковою Г.П. Переможцем 
визнано студентку ІІ курсу Чубату В. (гр.Тв-21). 
Ухвалили: 
1.Відрядити для участі у ІІ обласному етапі літературно-мовного конкурсу 
ім.Тараса Шевченка студентку Чубату В. 
 Притика 
Л.Я.,14.12.2017 р. 
Слухали: 
Притику Л.Я. про заходи щодо відзначення Дня української мови та писемності. 
В програмі відзначення: 
- написання Всеукраїнського диктанту національної єдності; 
-літературно-музична композиція, в програмі якої – урочисте відкриття  ХVІІІ 
Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика; 
- тематична виставка літератури в бібліотеці коледжу. 
Ухвалили:  
1.Залучити студентів та педагогічних працівників коледжу до написання 
Всеукраїнського диктанту національної єдності. 
                                                                                Притика Л.Я., викладачі комісії 



2.Провести урочисте відкриття Міжнародного конкурсу з української мови 
ім.Петра Яцика в рамках літературно-музичної композиції « Мова-ДНК нації». 
                                                                                 Притика Л.Я., Куріца М.І. 
4.Організувати тематичну виставку літератури в бібліотеці коледжу. 
 
Слухали: 
Пазюк Г.В., організатора проведення І етапу конкурсу ім.П.Яцика, яка підвела 
підсумки проведеного конкурсу  між студентами І-ІІ курсів. Журі (ЗамковаГ.П.,  

Чупак Л.Б., Притика Л.Я.) визначило переможця конкурсу. Переможцем 
визнано студента групи М-22  Твердого Петра (М-21) .                                                                                             

Ухвалили:                                                                                                                              
1.Визнати переможцем І етапу конкурсу ім. Петра Яцика студента Твердого 
П.(М-21) 

2.Відрядити для участі у ІІ обласному етапі конкурсу ім.Петра Яцика студента 
Твердого Петра (М-21). 

Пазюк Г.В., 13.12. 2016р. 

 
 
 
 
Голова циклової комісії                                                          Л.Я. Притика 
 

 

 

 

  
Протокол №5 

засідання циклової комісії мови і літератури 
Рогатинського державного аграрного коледжу 

від 29 листопада 2017 року 
Присутні:зав відділенням, зав.методкабінетом, 

викладачі, 
члени комісії 



 
Порядок денний: 

 
 

1. Обговорення відкритого заняття.  Викладач Куріца М.І. ( дисципліна 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,група  Т-31). 

 
Слухали: 
Куріцу М.І., викладача англійської мови, яка сказала, що метою проведеного 
заняття було: навчити студентів володіти медичною лексикою та фразами; 
вміти використовувати дані знання на практиці; Вдосконалювати навички 
вживання нових лексичних одиниць; навички аудіювання, читання й усного 
мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію студента; 
виховувати у студентів культуру здорового способу життя. На думку викладача, 
мети заняття було досягнуто. 
 
Виступили: 
Притика Л.Я., голова циклової комісії, яка подякувала молодому викладачеві за 
вдало проведене заняття і наголосила на вмінні Куріци М.І. використовувати 
інноваційні технології та різні форми проведення заняття. 
Гандзин О.М., викладач англійської мови, яка сказала, що мети заняття було 
досягнуто, студенти були активними. 
Приплоцька Г.В., викладач німецької мови, яка відзначила , що мультимедійні 
презентації, робота з тестами, читання та переклад діалогів – пожвавило роботу 
студентів.  
Замкова Г.П., зав.методкабінетом, яка сказала, що заняття було проведено на 
належному методичному рівні. Використання мультимедійних презентацій, 
аудіювання тексту, розігрування діалогу студентами, робота з дидактичними 
матеріалами сприяли активізації студентів та їх зацікавленості темою. 
 Вимоги до проведення етапів заняття було витримано.  
Замкова Г.П. подякувала викладачеві за проведене заняття і сказала, що таке 
заняття може навіть претендувати на показове. 
Ухвалили: 
1.Заняття викладача англійської мови Куріци М.І. проведено на належному  
методичному рівні. 
 
Голова циклової комісії                                          Л.Я.Притика 
 
 

Протокол №6 
засідання циклової комісії мови і літератури 



Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 4  грудня 2017 року 

Присутні: члени комісії 
 

Порядок денний: 
 

1. Аналіз написання директорських контрольних робіт з предметів. 
2. Про підсумки ІІ етапу конкурсу читців поезії. 
3.    Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
української мови(12.02.2018).                                                                                                                               
4. Про підготовку до закінчення семестру. 

Слухали: 
Притику Л.Я., яка проаналізувала результати написання директорських 
контрольних робіт з предметів: «Українська література», Зарубіжна література», 
«Іноземна мова» (англійська мова, німецька мова). Аналіз показав, що 
необхідно звернути увагу на студентів,які часто пропускають заняття без 
поважних причин: у таких студентів та учнів – найнижчі бали. Контрольні були 
проведені і у формі тестових завдань, і у формі завдань, які охоплюють вивчені 
теми чи розділи. Якісний показник:50%-56%.  
Ухвалили: 
1.Покращити підготовку студентів та учнів до написання директорських 
контрольних робіт.   

Викладачі, постійно            
 
Слухали: 
Притику Л.Я. про підсумки обласного конкурсу поезії,присвяченого Дню 
української мови та писемності. На жаль, цього року наші конкурсанти – читці 
поезії-без призових місць. Лише подяка департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації студенту Сікану В. У попередні 
роки результати були більш втішні. 
У зауваженнях та пропозиціях департаменту освіти облдержадміністрації(наказ 
№659 від 27.11.2017 р.) вказано про те, щоб звернути увагу на дотримання 
виконання вимог до конкурсної програми (перевищення тривалості виступу). 
Виступили: 
Лещар М.І., викладач української мови і літератури, яка готувала студентів до 
виступу, про те, що наші студенти виступали на належному рівні, але 
перевищили час виступу, за що було знято бали. 
Ухвалили: 



1.При підготовці до конкурсу читців звертати увагу на дотримання виконання 
вимог до конкурсної програми (перевищення тривалості виступу). 
 
Слухали: 

Притику Л.Я. про підготовку до закінчення семестру: 

- проводити консультації та додаткові заняття для відпрацювання студентами 
пропущених занять; 

-навчально-облікову документацію вести відповідно до вимог; 

-вчасно здавати залікові відомості; 

-працювати над поновленням навчально-методичних комплексів; 

-напрацьовувати матеріали для написання мето дичок в НМЦ; 

-проводити профорієнтаційну роботу по набору абітурієнтів. 

Ухвалили: 

1.Закінчення навчального семестру провести відповідно до Розпорядження по 
коледжу. 

                                                                             Викладачі, до 31.01.2016р. 

 

 

 Голова циклової комісії                                                           Л.Я.Притика 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Протокол №7 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 17 лютого 2018 року 

Присутні:члени комісії 
Порядок денний: 

1.Про підсумки ІІ етапу конкурсу ім. Петра Яцика. 
2.Про підсумки ІІ етапу мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка. 
3.Про ЗНО. Аналіз підготовки студентів ІІ курсів до ЗНО з української мови. 
4.Визначення маршруту для проведення профорієнтаційної роботи.5.Про 
підготовку до виступу на педсемінарі « Урок української мови. Культура 
публічного монологічного мовлення».                                                                                               
6.Про план проведення тижня циклової комісії.                                                                   
7.Розгляд та затвердження тестових завдань для вступних випробувань з 
української мови для спеціальностей 204 «Ветеринарна медицина», 208 
«Зберігання та консервування м’ясної продукції», 211 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» та програм співбесід  для вступу на 
відділення ПТО. 

Слухали:Притику Л.Я., яка привітала Пазюк Г.В. з перемогою студента 
Твердого Петра ,який посів ІІІ місце в ІІ обласному турі конкурсу ім.Петра 
Яцика. 

Ухвалили:1.Надати подання дирекції коледжу про нагородження Пазюк Г.В., 
яка підготувала переможця ІІ етапу конкурсу ім.Петра Яцика, та студента 
Твердого Петра, студента гр.М-21,переможця конкурсу.                                                                              
Слухали:Притику Л.Я., яка повідомила про зайняте  V місце у ІІ етапі мовно-
літературного конкурсу ім.Т.Шевченка студенткою Чубатою В. (викладач 



ПритикаЛ.Я.).                                                                                                                            
Ухвалили:                                                                                                                   
1.Надати подання дирекції коледжу про нагородження Притики Л.Я.,яка 
підготувала переможця ІІ етапу конкурсу ім.Т.Шевченка, та студентку Чубату 
Василину, переможця конкурсу.                                                                                                                      
Слухали:                                                                                                                                                      
Притику Л.Я. про пробне ЗНО з української мови та обізнаність студентів та 
учнів ПТО про правила реєстрації для здачі ЗНО. Терміни пробного ЗНО – у 
визначений час.                                                                                                                                       
Ухвалили:                                                                                                                    
1.Тримати на контролі і доносити до студентів інформацію щодо ЗНО. 

 Викладачі, постійно                                                                                                                         
2.Проводити пробні тестові завдання серед студентів ІІ курсів та учнів ПТО.                                                                                                

Слухали:                                                                                                                                                           
Приплоцьку Г.В., яка запропонувала обрати маршрутом для проведення 
профорієнтаційної роботи школи Галицького району . 

Ухвалили:                                                                                                                       
1.Профорієнтаційну роботу проводити під час виїзду членів комісії у школи 
Галицького та Калуського районів. 

Слухали: 

Притику Л.Я., яка внесла пропозицію розподілити теми для семінару між 
викладачами комісії.Пазюк Г.В., яка сказала, що готова підготувати виступ  про 
правильність вживання різних вербальних і невербальних способів 
спілкування.Лещар М.І про підготовку матеріалу про правильність вживання 
найуживаніших мовленнєвих форм.Чупак Л.Б. про необхідність звернути увагу 
на постановку наголосів і розроблення пам’яток про це. 

Ухвалили:1.Підготувати матеріали для проведення уроку української мови 
«Культура мовлення». 

Слухали: 

Чупак Л.Б. про пропозиції щодо проведення тижня циклової комісії мови і 
літератури: літературні читання (конкурс читців); зустріч з місцевою 



письменницею Януш З.; літературна виставка у бібліотеці; аудіо- і відео- 
трансляція поезій та пісень на слова Т.Шевченка.                                                                       
Ухвалили:                                                                                                             
1.Провести тиждень циклової комісії згідно плану. 

Слухали:                                                                                                                                             
Притику Л.Я., яка внесла на розгляд присутніх тестові завдання для вступних 
випробувань з української мови для спеціальностей 204 «Ветеринарна 
медицина», 208 «Зберігання та консервування м’ясної продукції», 211 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва», «Агроінженерія» та 
програми співбесід  для вступу на відділення ПТО.                                                                                                                              
Ухвалили:                                                                                                                         
1.Затвердити тестові завдання для вступних випробувань з української мови для 
спеціальностей 204 «Ветеринарна медицина», 208 «Зберігання та консервування 
м’ясної продукції», 211 «Виробництво та переробка продукції тваринництва», 
«Агроінженерія» та програми співбесід  для вступу на відділення ПТО. 

Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

 

Протокол №8 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 22 березня 2018 року 

Присутні:члени комісії 
 
 

Порядок денний: 
 

1. Розгляд та затвердження завдань директорських контрольних робіт з 
предметів: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна 
література», «Англійська мова», « Німецька мова». 

2..Розгляд і затвердження текстів переказів  ДПА для учнів ПТО. 

Слухали: 



Викладачів циклової комісії, які внесли на розгляд завдання для написання 
директорських контрольних робіт з предметів. 

Ухвалили: 

1. Затвердити завдання директорських контрольних робіт з предметів: 
«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», 
«Англійська мова»,               « Німецька мова». 

Слухали: 

Лещар М.І., яка ознайомила присутніх з текстами переказів ДПА для учнів ПТО 
. 

Ухвалили: 

1.Затвердити тексти переказів ДПА для учнів відділення ПТО. 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

 

 
 
 
 

Протокол №9 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 23 квітня 2018 року 

Присутні: члени комісії 
 

Порядок денний: 
 

1.Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)». 
2. Про матеріали щодо професійної активності викладачів за 5 років. 



3.Стан профорієнтаційної  роботи, проведеної викладачами комісії. 
Слухали: 

Пазюк Г.В. про завдання екзаменаційних білетів з дисципліни «Українська мова 
( за професійним спрямуванням»). В кожному білеті (25-26) : 2-теоретичних, 1-
практичне завдання. Розроблено критерії оцінювання знань студентів. Перелік 
питань для екзамену розміщено  в електронній бібліотеці коледжу. 

Ухвалили: 

1.Затвердити завдання екзаменаційних білетів з дисципліни «Українська мова ( 
за професійним спрямуванням)». 

Слухали: 

Притику Л.Я. про необхідність подання матеріалів професійної активності 
викладачів за 5 років (не менше 3) для реєстрації. 

Ухвалили: 

1.Взяти на контроль наявність зареєстрованих матеріалів кожним викладачем 
комісії. 

Слухали:  

Притику Л.Я. про проведену профорієнтаційну роботу членами комісії. 
Зокрема, кожен із викладачів активно брав участь у виїздах у школи району та 
області. 

Ухвалили: 

1.Роботу циклової комісії  по профорієнтаційній роботі вважати задовільною. 

 

Голова циклової комісії                                                  Л.Я.Притика 

 

Протокол №10                                                                                                                       
засідання циклової комісії мови і літератури                                           

Рогатинського державного аграрного коледжу                                                              
від 4 травня 2018 року 



                                                                                Присутні:члени комісії 

Порядок денний: 
1.  Про стан підготовки до ЗНО з української мови серед студентів ІІ курсів та 
учнів ПТО. 

2. Підготовка до залікової та екзаменаційної сесії. 

3. Затвердження методичних матеріалів на конкурс «Оскар-2019». 

Слухали: 

Притику Л.Я., яка проінформувала про результати написання студентами ІІ 
курсів  та учнями пробних  тестових завдань ЗНО з української мови. 

Ухвалили: 

1. Активізувати роботу студентів у підготовці до здачі ЗНО з української 
мови. 

Слухали: 

Притику Л.Я. про підготовку матеріалів до залікової та екзаменаційної сесії: 

завдання до заліків з  предметів та екзамену «Українська мова (за 
професійним спрямуванням) »; 

облікову документацію здати вчасно. 

Ухвалили: 

1. Підготувати необхідну документацію до залікової та екзаменаційної сесії. 
Слухали: 
Викладачів комісії, які представили на розгляд методичні напрацювання 
на конкурс «Оскар-2019». 
Ухвалили: 
1.Затвердити методичні матеріали на конкурс «Оскар-2019». 
 
Голова циклової комісії                                Л.Я.Притика 
 
 
 



Протокол №11 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 5 червня 2018 року 

Присутні: члени комісії 
 
 

Порядок денний: 
 

1. ДПА для студентів, які звільнені від здачі ЗНО. 
 
Слухали: 

Притику Л.Я, яка довела до відома присутніх текст наказу по РДАКу № 100 від 
31.05.2018 р. про здачу ДПА студентами, які звільнені від здачі ЗНО. Було 
запропоновано тестові завдання та тема власного висловлення із збірника 
О.Авраменка «Підготовка до ЗНО з української мови та літератури 2018» для 
виконання студентами: Хандій (В-21), Кубарич (В-22), Фіна, Пурик (Т-21). 

Ухвалили: 

1. Провести ДПА для студентів: Хандій, Кубарич, Фіна, Пурик відповідно 
до наказу №100 від 31.05.2018 р. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
 
 

 
Голова циклової комісії                                             Л.Я.Притика 

 


