
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 09.10.2019 року 

                                                                          

1. Активізувати роботу кафедри лісівництва та захисту лісу, циклової 

комісії землевпорядних дисциплін з питань навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу, зміцнення матеріальної бази кабінетів та лабораторій з 

дисциплін  спеціальностей 205 Лісове господарство (ОС «бакалавр»), 193 Геодезія 

та землеустрій (ОПП «Землевпорядкування», ОКР «молодший спеціаліст»).  

Відповідальні –   Шемет О. І., Мойсієнко Л. І., Васенков , Ганжалюк Т. С., 

Лафренко М. І., завідуючі кабінетами та лабораторіями.  

2. Продовжити роботу циклових комісій у питаннях підготовки   та 

розміщення в системі LCLOAD навчального контенту  для дистанційної  роботи 

студентів (посібників, конспектів лекцій, тестових завдань, навчальних матеріалів 

для самостійної роботи). Відповідальні – Плашенко О.М., Мойсієнко Л.І., 

Шемет О.І., голови циклових комісій. 

3. Викладачам, які здійснюють бакалаврську підготовку за спеціальністю 

205 Лісове господарство, підготовку молодших спеціалістів за ОПП 

«Землевпорядкування», завідуючим кабінетами, лабораторіями, майстернями 

підготувати об’єкти та документацію до акредитації.  Відповідальні - Ковальчук 

Л. О., Кусік В. М., Сахнюк В. В., Бондарук І. В., Венгель С. М., Шемет О. І., 

Мойсієнко Л. І ., Ганжалюк Т. С., Лафренко М. І. 

4. З метою покращення підготовки до акредитаційних контрольних робіт  

організувати проведення додаткових консультацій для студентів, які за 

результатами внутрішнього контролю мають низькі показники успішності.   

Відповідальні – Сахнюк В. В.,  Бондарук І. В.,  Ганжалюк Т. С., Лафренко М. І., 

викладачі. 

5. Продовжити роботу циклових комісій у питаннях підготовки   та 

розміщення в системі LCLOAD навчального контенту  для дистанційної  роботи 

студентів (посібників, конспектів лекцій, тестових завдань, навчальних матеріалів 

для самостійної роботи). Відповідальні – Плашенко О.М., Мойсієнко Л.І., 

Шемет О.І., голови циклових комісій. 

6. Продовжити роботу над створенням Силабусу студентів першого 

бакалаврського рівня спеціальності 205 Лісове господарство (спеціалізація 

«Лісове господарство»). Відповідальні - Ковальчук Л. О., Кусік В. М., Сахнюк 

В. В., Бондарук І. В., Венгель С. М., Шемет О. І., Мойсієнко Л. І ., 

Ганжалюк Т.С. 

7. Завершити проведення самоаналізу організації освітнього процесу та 

підготувати акредитаційні  справи відповідно до плану НАЗЯО: 

-  за ОП «Лісове господарство» - до 01. 03.2020 р. 

- за  ОПП «Землевпорядкування» - до 01.04.2020 р. 



Відповідальні – Сахнюк В. В., Бондарук І. В., Венгель С. М.,  Шемет О. І.,  

Ганжалюк Т. С.,  Лафренко М. І. 

8. Провести заходи  щодо заборони використання електричних обігрівачів 

у гуртожитках. З метою запобігання виникнення пожеж та пошкодження 

внутрішніх електромереж встановити за виконанням цієї вимоги щоденний 

систематичний контроль із залученням вахтерів, завідуючої гуртожитками, 

класних керівників та чергових викладачів.  Відповідальна – Вербицька Т.Є. 

9. Встановити суровий контроль за виконанням вимог стосовно тепло-

забезпечення, енергозбереження та електропожежної безпеки підлеглими 

працівниками, студентами і учнями. Відповідальні – Ковальчук Л. О., Вербицька 

Т. Є., Печенюк Є. П.,  Павлюк О. П., класні керівники, викладачі. 

10. Схвалити:  

- План  профорієнтаційної роботи  для забезпечення прийому до коледжу у 

2020 році. 

- Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та 

інформальній освіті. 

11. Членам профорієнтаційних груп забезпечити ефективність   

проведення заходів, передбачених планом, широке залучення до вступу на 

спеціальності коледжу учнівської та працюючої молоді, випускників професійної-

технічних навчальних закладів. Відповідальні –  Яценко Ю.С., керівники 

профорієнтацій-них груп. 

12. Звернутися до атестаційної комісії коледжу з поданням про 

присвоєння під час атестації педагогічних працівників у 2020 році педагогічних  

звань «викладач-методист» Ганжалюк Т.С., викладачу спеціальних дисциплін, та  

«старший викладач» Лосю О. В., викладачу предмета «Історія України».  

Відповідальні - Іванюк І.Д., Мойсієнко Л.І.   

 

 

Секретар педагогічної 

ради                             Л.І. Мойсієнко 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 


