
                                                         Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 03.12.2019 року 

 

1. Відповідно до рішення Ради директорів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

Житомирської області від 28.11.2019 р. спрямувати зусилля педагогічного 

колективу на досягнення високої якості освіти на основі: 
 впровадження компетентнісної парадигми освіти й педагогіки партнерства; 
 запровадження педагогічного аудиту – нової філософії управління 

розвитком професіоналізму викладачів; 
 вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 
 дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу; 
 покращення  інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних 

технологій ; 
 запровадження дуальної форми здобуття освіти; 
 забезпечення науково-методичного супроводу студентоцентричного 

навчання. 

2. Забезпечити проведення семестрового контролю  та оформлення 

облікової документації у терміни, передбачені   графіком навчального процесу 

та розкладом заліків і екзаменів. Відповідальні – Ковальчук Л.О., Сахнюк В.В., 

Бондарук І.В., Венгель С.М. 

3.   Поінформувати батьків студентів про успішність їх дітей за 

результатами семестрового контролю.  Відповідальні - Сахнюк В.В., 

Бондарук І.В.,  класні керівники. 

4. Проаналізувати на засіданнях циклових комісій протягом першої 

декади грудня стан успішності та підготовки студентів, учнів до семестрового 

контролю, реалізувати заходи  до покращення навчальної роботи. 

Відповідальні – методисти, голови циклових комісій. 

5. Посилити контроль за відвідуваністю студентами, учнями занять, 

розробити комплекс заходів по зниженню кількості пропусків занять, в тому 

числі без поважних причин. Відповідальні -  Вербицька Т.Є., Сахнюк В.В., 

Бондарук І.В., Венгель С.М., класні керівники. 

6. З метою покращення підготовки до акредитаційних контрольних робіт 

з дисциплін спеціальностей 205 Лісове господарство (ОС «бакалавр»), 

193 Геодезія та землеустрій (ОПП «Землевпорядкування») організувати 

проведення додаткових консультацій для студентів, які за результатами 

рубіжного контролю та директорських контрольних робіт мають  низькі 

показники успішності.   Відповідальні –  Сахнюк В.В., Бондарук І.В., 

викладачі. 

7. Активізувати роботу по забезпеченню бібліотеки новою навчальною 

літературою, періодичними виданнями, методичними напрацюваннями 

викладачів відповідно до навчальних програм спеціальностей.  Відповідальні – 

Кудріцька Н.В.,  голови циклових комісій. 



8. В рамках внутрішнього контролю один раз на семестр проводити 

анкетування серед педагогічних працівників, студентів, учнів та батьків з 

питань організації освітнього процесу, побуту та дотримання принципів 

академічної доброчесності.  Відповідальні - Ковальчук Л.О, Вербицька Т.Є., 

Лук’янчук І.В., завідуючі відділеннями, методисти, голови циклових комісій. 

9. Оновити і активізувати діяльність робочої групи з впровадження АСУ 

освітнім процесом LCLOAD. Членам групи забезпечити надання оперативної 

допомоги педагогічним працівникам з питань використання в освітньому 

процесі інформаційно-комп’ютерних технологій. Відповідальні – Ковальчук 

Л.О., Плашенко О.М.,  Степанчук Ю.С., члени робочої групи з впровадження 

АСУ освітнім процесом. 

10. Забезпечити розміщення протягом І кварталу 2020 року навчально-

методичних матеріалів з  предметів та дисциплін (робочі програми, лекційні 

матеріали, практикуми, тестові завдання, критерії оцінювання, графіки 

виконання індивідуальних завдань, посилання на електронні ресурси та інші 

джерела інформації, які мають дозвіл власника авторських прав на вільне 

використання в освітньому процесі) в бібліотеці та на доступних для учасників 

освітнього процесу електронних ресурсах.  Відповідальні – Кудрицька Н.В., 

Плашенко О.М., Сахнюк В.В., Бондарук І.В., Венгель С.М., методисти,  

голови циклових комісій, викладачі. 

11.  Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності студентів та учнів під 

час зимових канікул про дотримання: 

 правил пожежної та техногенної безпеки; 

  безпеки дорожнього руху; 

  безпеки під час користування громадським транспортом, перебування у 

громадських місцях, біля річок, водоймищ  та на льоду; 

 безпеки при використанні піротехніки під час новорічних свят; 

 дотримання правил гігієни  у період поширення епідемічних захворювань 

тощо. 

Відповідальні – Ковальчук Л.О., Вербицька Т.Є.,  Кусік В.М.,  

Павлюк О.П.,  медпрацівник, класні керівники.  

12. Затвердити: 

- Правила прийому на навчання до Малинського лісотехнічного коледжу 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2020 році; 

- Правила прийому на навчання до Малинського лісотехнічного коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра у 

2020 році; 

13. Активізувати роботу профорієнтаційних груп з урахуванням нових 

Правил прийому. Відповідальні -  Вербицька Т.Є., Яценко Ю.С., керівники 

робочих груп. 

14. Перевести з комерційної форми навчання на вакантне місце за 

державним (регіональним) замовленням Бичака Артема Миколайовича, 



студента групи ЛГ-22 спеціальності 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове 

господарство»).  

15. Створити комісії коледжу: 

- з питань етики та академічної доброчесності; 

- внутрішнього забезпечення якості освіти. 

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

 

Секретар педагогічної  

            ради    (підпис існує)  Л. І. Мойсієнко 


