
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

    від 28.08.2020 року 

 

1. Організацію освітнього процесу здійснювати з урахуванням  вимог 

Постанови КМ України від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», Постанов Головного державного санітарного 

лікаря України від 30 липня 2020 року № 42 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» та від04.08.2020 р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби», інших нормативних актів з 

питань освітньої діяльності в умовах поширення корона вірусної інфекції. 

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

Вербицька Т. Є., Печенюк Є. П., Кусік В. М. 

2. Перевести з комерційної форми навчання на вакантні місця за 

державним замовленням з 01.09.2020 р. студентів  Копаліна Вадима 

Юрійовича (група ЛГб-21), Мосейчука Євгена Юрійовича (ЛГб-21), 

Шинкаря Олександра Сергійовича (ЛГ-21), Сергієнка Владислава 

Олександровича (ЛГ-21), Добрянського Дениса Сергійовича (ЕР-21), 

Романюк Оксану Костянтинівну (БО-21), Гриневича Назара Юрійовича (ЗБ-

31), Ковальчука Максима Сергійовича (ЗБ-31), Васютіна Ігоря Андрійовича 

(ЗБ-31), Гайдаєнко Дар’ю Ігорівну (ЛГ-33), Хімінчука Валентина 

Валентиновича (ЛГ-33), Стужук Світлану Олександрівну (ЛГ-33), 

Федоренкова Андрія Сергійовича (ЛГ 33), Корзуна Вадима Володимировича 

(ЕР-41), Бадзима Валерія Володимировича (ЕР-41), Фещука Василя 

Сергійовича  (ОД-41), Свінціцького Богдана Євгенійовича (ЛГ 42), Щербу 

Назара Сергійовича  (ЛГ-42), Павловську Анну Андріївну (ЗБ-11), Вітченка 

Романа Миколайовича   (ЛГбз-21). 

3. До 01.10.2020 р.: 

- розробити силабуси для дисциплін самостійного вибору студентів; 

- завершити розробку НМК та тестових завдань для модульного 

контролю у середовищі  системи lCloud;  

- внести зміни до навчально-методичних матеріалів електронної 

бібліотеку коледжу відповідно до нових навчальних планів.  

Відповідальні – Бондарук І. В., Кудріцька І. В. методисти, завідувач 

кафедрою, голови циклових комісій. 

4. Посилити контроль за організацією дистанційних занять. 

Відповідальні – завідувачі відділеннями, методисти, завідувач кафедрою, 

голови циклових комісій. 



5. З метою економного використання енергоресурсів під час 

опалювального сезону та забезпечення при цьому виконання у повному 

обсязі навчальних планів оперативно вносити зміни до графіків навчального 

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

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

6. Затвердити склад  педагогічної ради. Секретарем педагогічної ради 

обрати Мойсієнка Л.І., методиста коледжу. 

7.  Надати право адміністративній раді, у випадку змін у 

епідеміологічній ситуації, оперативно вносити зміни до графіку освітнього 

процесу з метою забезпечення безпечних умов функціонування закладу і 

виконання в повному обсязі навчальних планів і програм підготовки 

фахівців. 

8. Схвалити: 

- Графік освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році; 

- План заходів щодо попередження корупційних проявів  та 

зловживань у    Малинському лісотехнічному коледжі на 2020-2021 н.р.; 

- Заходи  щодо попередження травматизму учасників освітнього 

процесу Малинського лісотехнічному коледжі на 2020-2021 н. р.; 

- Заходи з безпеки життєдіяльності  учасників освітнього процесу 

Малинського лісотехнічному коледжі на 2020-2021 н. р.; 

- План роботи педагогічної ради на 2020-2021 н. р.; 

- План роботи семінару  підвищення методичної та психолого-

педагогічної майстерності викладачів Малинського лісотехнічного коледжу 

на 2020-2021 н. р.; 

- План роботи Школи фахового зростання молодих викладачів 

Малинського лісотехнічного коледжу на 2020-2021 н. р.; 

- Порядок призначення стипендії студентам Малинського 

лісотехнічного коледжу у 2020-2021 н. р.; 

- Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних 

дисциплін здобувачами освіти Малинського лісотехнічного коледжу (ОПС 

«фаховий молодший бакалавр») 

- Положення про ведення навчального журналу (зі змінами); 

- Положення про приймальну комісію Малинського лісотехнічного 

коледжу; 

- Програму професійного зростання педагогічних працівників 

Малинського лісотехнічного коледжу на  2020-2021 навчальний рік; 

- План наукової роботи на 2020-2021 н. р. у Малинському 

лісотехнічному коледжі. 

9. Звіт про роботу приймальної комісії та результати прийому до 

коледжу у 2020 році прийняти до відома. 

10. Забезпечити у поточному навчальному році підвищення 

результативності профорієнтаційної роботи за рахунок активної участі у цій 

роботі всіх членів педагогічного колективу. Відповідальні – Ковальчук Л. О., 



Вербицька Т. Є., Сахнюк В. В., Яценко Ю. С., Венгель С. М., класні 

керівники. 

11. Приймальній комісії до 10.10.2020 р. розробити план 

профорієнтаційної роботи щодо забезпечення прийому до коледжу у 2021 

році.  Відповідальні –  Сахнюк В. В., Яценко Ю. С., Венгель С. М. 

 

Секретар педагогічної 

ради     (підпис існує)           Мойсієнко Л. І. 
 

 

 


