
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

    від 29.08.2019 року 

 

1. Організувати проведення в коледжі  2 вересня Першого заняття на 

тему: «Бережемо природу – бережемо Батьківщину» Відповідальні – 

Вербицька Т. Є., завідуючі  відділеннями, класні керівники. 

2. Відповідно до рішення Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Житомирської області від 22.08.2019 р.  

 спрямувати роботу педагогічного колективу на практичну реалізацію  

вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» (№2745-УІІІ від 

06.06.2019 р.); 

 вжити заходи щодо розбудови у коледжі якісної внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

 продовжити роботу із розгортання в коледжі інформаційно-освітнього 

середовища на базі хмарних технологій, що надає можливості для 

більш активного залучення учнів та студентів в освітній процес; 

 продовжити роботу із запровадження дуальної форми здобуття освіти з 

метою підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти; 

 формувати інклюзивне освітнє середовище для учнів і студентів з 

особливими освітніми потребами.   

Відповідальні – Ковальчук Л. О., Вербицька Т. Є., завідуючі 

відділеннями, голови циклових комісій  

3. Згідно рекомендацій  Інституту модернізації змісту освіти МОН 

України  (лист від 20.08.2019 р. №22.1/10-2858 «Щодо впровадження 

Українського правопису в редакції  2019 року»)  розробити протягом 

першого півріччя методичні посібники із застосування Українського 

правопису в редакції 2019 року  для учасників освітнього процесу. 

Відповідальні –  Пернарівська Т. А., Левченко Н. О. 

4. Відповідно до наказу МОН України від 25.03.2019 р. №390 

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, виховні  заходи з питань, 

що стосуються євроатлантичної інтеграції України.  Відповідальні –  

ВербицькаТ. Є., Кудрицька Н. В., класні керівники, вихователі. 

5. Провести підготовчу роботу до акредитації спеціальності 205 Лісове 

господарство (ОС «бакалавр»). Відповідальні –Шемет О. І., Ганжалюк Т. С. 

6. Внести зміни до робочих навчальних планів та програм згідно 

стандарту професійної освіти з робітничої професії «Лісоруб» (з 

01.09.2019 р.). Відповідальні – Сахнюк В. В., Шемет О. І., Стасюк С. В. 

7. Затвердити перерозподіл 2 бюджетних місць для здобувачів освіти 

2020 року випуску в межах спеціальності 205 «Лісове господарство» 

(збільшення на два кількості бюджетних місць з ОПП Лісове господарство за 

рахунок відповідного зменшення - з ОПП Обробка деревини).    



8. Перевести з комерційної форми навчання на вакантні місця за 

державним замовленням з 01.09.2019 р. студентів Герасименка Д. М. 

(група ОД-21+22), Андрушка Д. В. (ЛГ-14), Цимбалюка Р. А. (ЗВ-21+22), 

Блохівського В. С. (ЛЗ-31+15), Вдовиченка В.М. (ЛЗ-31+15), Шила В. О. 

(МГ-31+15), Марцінковського Б. Л. (МГ-31+15), Кобилинського  А. В. 

(МГ-31+15), Олексієнка М. І. (ЛГ-41), Лебединського І. М. (ЛГ-42), 

Богуславського М. О. (ЛГ-42), Машира М. А. (ЛГ-42), Стегнюка Є. В. (ЛГз-

31), Липенка С. П. (ЛГзб-31). 

9. Перевести студентів групи ЛГ-15 Коваля Б. О., Можарів-

ського В. Ю., Мосейчука Ю.О., Неживова О. О., зарахованих на комерційну 

форму навчання з терміном навчання 1 рік  і 10 місяців, з групи ЛГ-15 в 

групу ЛГ-35 на вакантні місця державного замовлення для здобувачів освіти 

спеціальності 205 Лісове господарство 2021 року випуску (з відповідною 

відміткою в ЄДЕБО).      

10. З метою економного використання енергоресурсів під час 

опалювального сезону та забезпечення при цьому виконання у повному 

обсязі навчальних планів внести зміни до графіків навчального процесу 

денної та заочної форм навчання. Відповідальні – Ковальчук Л. О., 

Сахнюк В. В., Бондарук І. В., Венгель С. М. 

11. Затвердити склад  педагогічної ради. Секретарем педагогічної ради 

обрати Мойсієнка Л.І., методиста коледжу. 

12. Схвалити: 

- План заходів щодо попередження корупційних проявів  та 

зловживань у    Малинському лісотехнічному коледжі на 2019-2020 н.р.; 

- Заходи  щодо попередження травматизму учасників освітнього 

процесу Малинського лісотехнічному коледжі на 2019-2020 н. р.; 

- Заходи з безпеки життєдіяльності  учасників освітнього процесу 

Малинського лісотехнічному коледжі на 2019-2020 н. р.; 

- План роботи педагогічної ради на 2019-2020 н. р.; 

- План роботи семінару  підвищення методичної та психолого-

педагогічної майстерності викладачів Малинського лісотехнічного коледжу 

на 2019-2020 н. р.; 

- План роботи школи  підвищення педагогічної майстерності 

викладачів-початківців Малинського лісотехнічного коледжу на 2019-

2020 н. р.; 

- Положення про форми навчально-методичної та звітно-облікової 

документації Малинського лісотехнічного коледжу; 

- Порядок призначення стипендії студентам Малинського 

лісотехнічного коледжу у 2019-2020 н. р.; 

- Положення про ведення навчального журналу (зі змінами); 

- Положення про приймальну комісію Малинського лісотехнічного 

коледжу; 



- Програму професійного зростання педагогічних працівників 

Малинського лісотехнічного коледжу на  2019-2020 навчальний рік. 
 

Секретар педагогічної  

            ради    (підпис існує) Л. І. Мойсієнко 

 


