
                                                         Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 17.12.2020 року 

 

1. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у  

Малинському лісотехнічному коледжі» забезпечити проведення 

семестрового контролю, оформлення облікової документації у терміни, 

передбачені   графіком навчального процесу та розкладом заліків і екзаменів. 

Відповідальні – Ковальчук Л. О.,  Кусік В. М., Сахнюк В. В., Бондарук І. В., 

Венгель С. М. 

2. Проаналізувати на засіданнях кафедри та циклових комісій за 

участю батьків невстигаючих студентів стан успішності, розробити заходи  

до покращення результатів навчальної роботи. Відповідальні – завідувач 

кафедрою, голови циклових комісій. 

3. Організувати  і провести консультації, додаткові заняття зі 

студентами, що мають низький рівень знань за результатами рубіжного та 

поточного контролю знань. Відповідальні – Сахнюк В. В., Бондарук І. В., 

Венгель С. М., завідувач кафедрою, голови циклових комісій.    

4. Посилити контроль за організацією навчальної роботи з предметів, 

що виносяться на ЗНО  Відповідальні – Сахнюк В. В., Бондарук І. В., 

Мойсієнко Л. І., Шемет О. І., Пернарівська Т. А., Якименко О. Г. 

5. Вдосконалювати форми і методи дистанційного проведення 

навчальних занять і практик. Відповідальні -  завідуючі відділеннями, 

методисти, завідувач кафедрою, голови циклових комісій. 

6.  Організувати освітній процес відповідно до постанови КМ України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», листа МОН України від 15 грудня 2020 року № 

1/9-688 «Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі» . 

7. Активізувати роботу  з формування пропозицій щодо нових видань  

навчальної літератури, періодичних видань для  бібліотеки, поповнити її 

новими методичними напрацюваннями викладачів відповідно до навчальних 

програм за спеціальностями.  Відповідальні – Кудріцька Н. В., завідуючий 

кафедрою, голови циклових комісій. 

8. Проводи роботу по своєчасному оновленню навчально-методичних 

комплексів дисциплін, поповненню електронної бібліотеки коледжу  

методичними, аудіо та відеоматеріалами. Відповідальні – Бондарук І. В., 

Мойсієнко Л. І., Шемет О. І., завідувач кафедрою, голови циклових 

комісій. 

9. Провести внутрішній академічний аудит  виконання індивідуальних 

робіт студентами (до 30 червня). Відповідальні – Ковальчук Л. О., 

Мойсієнко Л.І., Шемет О. І., завідувач кафедрою,  голови циклових 

комісій. 



10. Внести зміни до стандарту навчального закладу «СТП 01:2015 

Оформлення навчальних текстових і графічних документів» відповідно до 

рішення методично ради від 04.12.2020 р. (протокол № 4). Відповідальні – 

Ковальчук Л. О.,  Шемет О. І., завідувач кафедрою,  голови циклових 

комісій. 

11. Провести у ІІ півріччі методичний семінар та виховні години з 

питань дотримання академічної доброчесності та запобігання корупційних 

проявів. Відповідальні – Ковальчук Л. О.,  Вербицька Т. Є.,  Лук’янчук І. В., 

Мойсієнко Л. І.  

12. Схвалити Положення про уповноважену особу із виявлення та 

запобігання корупції у Малинському лісотехнічному коледжі. 

13. Відповідно до рекомендацій МОН України (лист від 09.11.2020 р. 

№1/9-623 «Щодо інформаційної кампанії») створити на вебсайті коледжу 

окремий розділів (рубрику), присвячений проблематиці тероризму та насилля 

в усіх проявах, з розміщенням відповідних нормативно-правових актів, 

матеріалів, присвячених історії тероризму, запобіганню, виявленню 

припиненню терористичної діяльності, а також посиланням на електронну 

скриньку (callcenter@ssu.gov.ua) та цілодобовий безкоштовний телефон 

довіри Служби безпеки України (0-800-501-482), за якими на засадах довіри і 

учасники освітнього процесу можуть повідомити про будь-які факти 

прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення 

сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної 

діяльності. Відповідальні –  Вербицька Т. Є.,  Лук’янчук І. В., Сахнюк В. В., 

Яценко В. Ю. 

14. Провести до 24.12.2020 р. інструктажі з безпеки життєдіяльності 

студентів 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; 

 профілактики шлунково-кишкових захворювань; 

 дотримання правил гігієни  у період поширення епідемічних захворювань тощо. 

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

Ковбасюк Д. І., Павлюк О. П.,  медпрацівник, класні керівники.  

15. Затвердити «Правила прийому до Малинського лісотехнічного 

коледжу у 2021 році на навчання за ОС «бакалавр» та ОПС «фаховий 

молодший бакалавр». 

16. Активізувати роботу профорієнтаційних груп з використанням 

дистанційних форм роботи з урахуванням Правил прийому до коледжу у 

2021 році. Продовжити практику проведення відкритих дверей за 

дистанційною формою. Відповідальні -  Вербицька Т. Є., Сахнюк В. В., 

керівники робочих груп. 

 

Секретар педагогічної 

ради      (підпис існує)         Мойсієнко Л.І. 


