
Протокол №1 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 30 серпня 2018 року 

Присутні:члени комісії 
Відсутні: Литвин М.М. 

Порядок денний: 
 

1. Ознайомлення та обговорення рекомендованого педагогічного навантаження 
на 2018-2019 н.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 2018-
2019н.р. 
Викладачі комісії ознайомилися та обговорили педагогічне педнавантаження на 
2018-2019н.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-11,12 140 

  Тв-11 70 

  Т-11 

К-11 

70 

74 

 Укр.мова Тв-11 72 

  В-21,22 124 

  Т-11 72 



 Укр.літ Т-11 140 

    

 Всього:    762 

Притика Л.Я. Укр.мова Тв-21 

Т-21 

В-11,В-12 

70 

65 

144 

 

 

 

 

 

Лещар М.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укр.літ. 

 

Укр.мова(за профспр.) 

 

Всього: 

 

 

Укр.літ.  

 

 

 

Укр.мова 

 

 

Укр.народознавство 

 

 

Всього: 

В-11,12 

Тв-11 

В-31,32 

 

 

 

            Тр-11 

Тр--21 

М-12 

 

Тр-11 

К-31 

К-31 

 

 

 

 

280 

140 

84 

 

783 

 

63 

35 

140 

 

63 

47 

48 

 

 

396 

 



Пазюк Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвин М.М. 

 

 

 

Гандзин О.М.     

 

 

 

 

 

 

Укр.мова 

 

 

 

 

Укр.мова(за профспр.) 

 

 

 

 

Укр.літ. 

 

 

 

Всього: 

 

Зарубіж. літ 

 

Всього: 

 

 

 

 

М-11,12 

М-21,22 

К-11 

Тр-31 

 

М-31,32 

Т-31 

Тв-31 

 

           М-11 

           К-11 

           К-21 

 

 

           М-11,12 

Тр-11 

 

 

 

 

М-21,22 

М-31,32 

 

144 

94 

63 

75 

 

68 

49 

48 

 

140 

64 

36 

781 

 

140 

74 

214 

 

 

 

70 

120 



 

 

 

 

 

 

 

Куріца М.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приплоцька Г.В.                           

Англ.мова за профспр 

 

 

 

Англ.мова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 

Англ.мова 

 

 

 

 

 

Англ.мова за 
профспр. 

 

 

 

 

 

Тв-11 

М-11,12 

М-21,22 

Тв-21 

Тр-21 

К-11 

К-21 

К-31 

 

Т-11 

          В-11,12 

Т-21 

В-21,22 

Тр-31 

В-21,22 

В-31,32 

Тв-31 

Т-31 

 

 

 

 

52 

72 

144 

52 

71 

45 

64 

96 

53 

829 

72 

144 

55 

126 

24 

66 

108 

94 

96 

 

785 

 

 



 

Всього: 

 

 

 

Нім.мова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нім.мова за профспр. 

 

 

 

 

 

 

Всього: 

 

М-12 

В-12 

М-22 

Тр-11 

Тр-21 

К-11 

К-21 

К-31 

Тр-31 

В-22 

М-22 

М-32 

В-32 

Т-31 

Тв-31 

 

 

72 

72 

26 

42 

45 

64 

96 

53 

24 

33 

35 

60 

54 

96 

94 

866 

 

 

Ухвалили:  
1.Затвердити та рекомендувати до наказу по коледжу педнавантаження 
викладачів на 2018-2019 н.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», Чупак Л.Б., зав.кабінетом « 
Зарубіжна література», які ознайомили 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 2017р., 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»,2017; « Українська мова», 2017. 
Притику Л.Я., Пазюк Г.В., які подали на розгляд робочі навчальні програми з 
предмета «Українська література»,2017; « Українська мова», 2017; з дисципліни                 
« Українська мова (за профспрямуванням)», 2010. 
Гандзин О.М.,Куріцу М.І., які подали на розгляд присутніх робочі навчальні 
програми з предмета « Англійська мова», складені відповідно до типової 
навчальної програми 2017р., 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»,2017. 
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 
15.02.2019 р.            
3.Забезпечити належні умови навчання, охорони праці, здоров’я та відпочинку 
учасників навчально-виховного процесу. 
Дирекція,постійно 
4.Роботу циклової комісії спрямувати на удосконалення навчально-методичних 
комплексів з предметів, використання інноваційних технологій. 
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 21 вересня 2018 року 

Присутні:члени комісії 
 

Порядок денний: 
 
1.Обговорення та затвердження тем методичних розробок, рекомендацій, 
проблем, над якими працюють члени циклової комісії. 
2.Затвердження завдань комплексних контрольних робіт. 
3.Підготовка та проведення І етапу конкурсів з української мови та конкурсу 
читців. 
4. Про підготовку студентів ІІ курсів та учнів ПТО до здачі ДПА у формі ЗНО з 
української мови. 
 
Слухали: 
Притику Л.Я. про план навчально-методичної роботи, графік 
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. Ми 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: 
Притику Л.Я., яка внесла на розгляд  присутніх  завдання ККР з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»: 2-теоретичних , 1- 
практичне (для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина»). 
Пазюк Г.В.-  про написання ККР з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)»  для студентів спеціальностей  «Агроінженерія», 
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Зберігання, 
консервування та переробка м’яса» у формі тестів. 
Ухвалили: 
1.Затвердити завдання комплексних контрольних робіт з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
Слухали: 
ПритикуЛ.Я., яка запропонувала провести І етап конкурсу читцівпоезії 2 
листопада 2018р. 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.І . 
Слухали: 
Пазюк Г.В.., яка внесла на розглядрозробленіпитання 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 Міжнародного конкурсу імені ТарасаШевченка  6 листопада 
2018р. 

Притика Л.Я. 
2.Переможця Ітуру відрядити для участі в обласномуетапі конкурсу. 

Притика Л.Я., 14.12.2018р. 
 

Слухали: 
Притику Л.Я., 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 Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика 10листопада 2018р. 

Притика Л.Я. 
2.Переможця Ітуру відрядити для участі в обласномуетапі конкурсу. 

Притика Л.Я. 
 
4.Слухали: 
Притику Л.Я., яка довела до відома присутніх, як відбуватиметься ДПА  
молодших спеціалістів у 2019 р. з української мови.  
У 2019 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 
висловлення» 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 2019 р. 
здобудуть повну загальну середню освіту (наказМОН від 31.07.17 №1103 п.2 
під.6).  
ЗНО з української мови і літератури проводитиметься 23 травня 2019р. 
Реєстрація осіб для участі в ЗНО – з 6лютого до 19 березня 2019 р. Результати 
ЗНО будуть оголошені до 15 червня 2019 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
Голова циклової комісії                                                           Л.Я.Притика 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Протокол №3 

засідання циклової комісії мови і літератури 
Рогатинського державного аграрного коледжу 

від 15 жовтня 2018 року 
Присутні:члени комісії 

 
 

1.Про проведення конкурсу читців. 
2. Про заходи проведення Дня писемності. 



3. Про стан підготовки студентів ІІ курсів та учнів ПТО до здачі ДПА у формі 
ЗНО з української мови. 
 
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 
стали: 
Андрусишин А.,  
Ухвалили: 
1.Визнати переможцями І етапу конкурсу читців поезії , присвяченого Дню 
української мови та  писемності Андрусишина Н., 
2.Відрядити переможців для участі у ІІ етапі конкурсу 15.11.2017 р. 

Лещар М.І. 
 

2.Слухали: 
Притику Л.Я. про заходи щодо відзначення Дня української мови та писемності. 
В програмі відзначення: 
- написання Всеукраїнського диктанту національної єдності; 
-літературно-музична композиція; 
- 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 літературно-музичну композицію « Мова-ДНК нації». 
                                                                                 Притика Л.Я., Куріца М.І. 
4.Сприяти організації тематичної виставки літератури в бібліотеці коледжу. 
 
 

 

Голова циклової комісії                                                Л.Я.Притика 

Протокол №4 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 8 листопада 2018 року 

Присутні:члени комісії 



 
1. Розгляд та затвердження директорських контрольних робіт з предметів. 
2. Проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра 

Яцика. 
3. Проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

ім.Тараса Шевченка. 
 
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 написання директорських контрольних робіт з 
предметів. 

Викладачі, листопад 
2.Провести аналіз написання директорських контрольних робіт. 
                                                                                             Голова комісії, грудень 
2018р. 
Слухали: 
Пазюк Г.В., яка проаналізувала результати мовно- літературного 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 студента ІІ курсу Твердого П. (гр.М-22).  
Ухвалили:  
1.Відрядити для участі у ІІ обласному етапі мовно- літературного конкурсу 
ім.Тараса Шевченка студента Твердого П. 
 Пазюк Г.В., грудень 
Слухали: 
Притику Л.Я., 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 студентку групи Т-21  Оленчин А-М. 

Ухвалили:                                                                                                                              
1.Визнати переможцем І етапу конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 
студентку групи Т-21Оленчин А-.М.                                                                                                           
2.Відрядити для участі у ІІ обласному етапі конкурсу ім.Петра Яцика студентку 
групи Т-21 Оленчин А-М.                                                                      



 
Голова циклової комісії                                                Л.Я.Притика 

 
 
 

Протокол №5 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 5 грудня 2018 року 

Присутні:члени комісії 
 

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.                                                                                                                                         
4.Про підготовку до закінчення навчального семестру 2018-2019 н.р. 

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. У попередні роки результати були більш втішні. 
Виступили: 
Лещар М.І., викладач української мови і літератури, яка готувала студентів до 
виступу, про те, що наші студенти виступали на належному рівні. 
Ухвалили: 
1.При підготовці до конкурсу читців звертати увагу на дотримання виконання 
вимог до конкурсної програми. 



Слухали:                                                                                                                                      
Чупак Л.Б., організатора з проведення І етапу олімпіади з української мови, яка 
оголосила перелік питань для олімпіади. Питання охоплюють розділи: 
«Фонетика», «Фразеологія», «Лексика», «Орфографія», «Синтаксис і 
пунктуація». Для участі у ІІ обласному етапі допускаються лише студенти ІІ 
курсу. Тому учасниками коледжної олімпіади будуть лише студенти ІІ курсу.                                                                    
Ухвалили: 

1.Провести І етап олімпіади з української мови у грудні 2018 р.                                 
Чупак Л.Б  

2.Переможця відрядити для участі у ІІ обласному етапі олімпіади. 

Чупак Л.Б. 

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 методичок в НМЦ; 

-проводити профорієнтаційну роботу по набору абітурієнтів. 

Ухвалили: 

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

                                                                             Викладачі, до 31.01.2018р. 

 

 

 Голова циклової комісії                                                           Л.Я.Притика 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол №6 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 3 січня 2019 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. 

Слухали: 

Притику Л.Я., яка підготувала  студентку групи Т-21 Оленчин А-М.,що посіла 
ІІІ місце в ІІ обласному турі конкурсу з української мови ім.Петра Яцика. 

Ухвалили: 

1.Надати подання дирекції коледжу про нагородження Притики Л.Я., яка 
підготувала переможця ІІ етапу конкурсу ім.Петра Яцика, та студентку Оленчин 
А-М.,переможця конкурсу.  

Слухали: 



Притику Л.Я., яка привітала Пазюк Г.В. з перемогою студента, якого вона 
готувала, за  зайняте  ІІ місце у ІІ етапі мовно-літературного  конкурсу ім. 
Т.Шевченка. 

Ухвалили: 

1.Надати подання дирекції коледжу про нагородження Пазюк Г.В.,яка 
підготувала переможця ІІ етапу мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка 
студента 

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, пов’язану з ЗНО. 

                                                                                                   Викладачі, 
постійно 

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

                                                                                                 Викладачі, постійно 

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. 

 

 

 

 



Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №7 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 15 лютого 2019 року 

Присутні:члени комісії 
 
 

Порядок денний: 

1.Участь у підсумковому етапі конкурсів ім. Петра Яцика та ім. Шевченка. 

2.Розгляд та затвердження тестових завдань для вступних випробувань з 
української мови для спеціальностей 204 «Ветеринарна медицина», 181 
«Зберігання та консервування м’ясної продукції», 211 «Виробництво та 



переробка продукції тваринництва», «Агроінженерія» та програм співбесід  
для вступу на відділення ПТО. 

Слухали: 

Притику Л.Я. про участь студентки Оленчин А.-М. та Твердого П. у 
підсумковому етапі конкурсів ім. Петра Яцика та ім. Шевченка. 

Слухали: 

Притику Л.Я. про розгляд та затвердження тестових завдань для вступних 
випробувань з української мови для спеціальностей 204 «Ветеринарна 
медицина», 181 «Зберігання та консервування м’ясної продукції», 211 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва», «Агроінженерія» та 
програм співбесід  для вступу на відділення ПТО. 
Ухвалили: 
1.Затвердити тестові завдання для вступних випробувань з української мови 
для спеціальностей 204 «Ветеринарна медицина», 181 «Зберігання та 
консервування м’ясної продукції», 211 «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва», «Агроінженерія» та програм 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 15 березня 2019 року 
Присутні:члени комісії 

Порядок денний: 

1. Розгляд і затвердження завдань директорських контрольних робіт з 
предметів. 

2. Проведення пробного ЗНО з української мови для студентів ІІ курсів 



3. Розгляд і затвердження завдань з екзамену «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» для студентів спеціальностей: 
«Агроінженерія», «Ветеринарна медицина», «Зберігання, 
консервування та переробка продукції  м’яса», «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва». 

Слухали: 
Викладачів комісії: Чупак Л.Б., Приплоцьку Г.В., Притику Л.Я., Куріцу М.І., 
Гандзин О.М., які подали на розгляд завдання директорських контрольних 
робіт з предметів. 
Ухвалили: 
1. Затвердити завдання директорських контрольних робіт з предметів.                             

Слухали: 

Чупак Л.Б., яка запропонувала для проведення пробного ЗНО з української 
мови скористуватись збірником О.Авраменка.  

Ухвалили: 
1.Провести написання пробного ЗНО серед студентів ІІ курсів та учнів ПТО. 

 Слухали: 

1. Викладачі:Пазюк Г.В., Ч Лещар М.І., Притика Л.Я. подали на розгляд 
завдання з екзамену «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів спеціальностей: «Агроінженерія», 
«Ветеринарна медицина», «Зберігання, консервування та переробка 
продукції  м’яса», «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва». 

Ухвалили: 
1. Затвердити завдання з екзамену «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» для студентів спеціальностей: «Агроінженерія», 
«Ветеринарна медицина», «Зберігання, консервування та переробка 
продукції  м’яса», «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва». 
 

Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

Протокол №9 
засідання циклової комісії мови і літератури 



Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 18 квітня 2019 року 

Присутні:члени комісії 
 
 

Порядок денний: 

1. Стан проведеної  профорієнтаційної роботи. 

Слухали: 

Викладачів комісії про проведену профорієнтаційну роботу та виїзд у школи 
Галицького, Богородчанського та Перемишлянського районів. Результати 
неостаточні, тому необхідно більше спілкуватися з батьками учнів. 

Ухвалили: 

1. Покращити результативність профорієнтаційної роботи шляхом 
постійного зв’язку з батьками учнів.   

 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №10 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 28 травня 2019 року 

Присутні:члени комісії 
 
 

Порядок денний: 

1.Розгляд  та реєстрація  робіт на «Педагогічний Оскар». 

Слухали: 

Викладачі комісії подали на затвердження роботи для участі у конкурсі 
«Педагогічний Оскар». Після розгляду методичні матеріали подано на 
реєстрацію для участі у конкурсі.   

Ухвалили: 

1. Методичні матеріали викладачів подати  на реєстрацію для участі у 
конкурсі «Педагогічний Оскар». 

2. Покращити якість виконання конкурсних робіт.  

 

 

Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №11 
засідання циклової комісії мови і літератури 

Рогатинського державного аграрного коледжу 
від 9 червня 2019 року 

Присутні:члени комісії 
 

Порядок денний: 

1. Затвердження виконання індивідуального плану викладачів. 
2. Підготовка до закінчення навчального року. 

Слухали: 

Викладачів циклової комісії, які представили на для затвердження виконання  
індивідуального плану викладачів. 

Ухвалили: 

1.Затвердити виконання індивідуального плану викладачів. 

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 методичок дляучасті у 
«Педагогічному Оскарі»; 

-проводити профорієнтаційну роботу по набору абітурієнтів. 

Ухвалили: 



1.Закінчення навчального семестру провести відповідно до Розпорядження по 
коледжу.                                                               Викладачі, до 01.07. 2019                 
Голова циклової комісії                                                                      Л.Я.Притика 

 

 

 


