
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 27.04.2021 року 

 

1. Продовжити роботу з розбудови  внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти з урахуванням критеріїв та 

індикаторів оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти. 

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

2. Ширше використовувати для вивчення якості освітньої діяльності такі 

методи та інструменти збору інформації як опитування учасників освітнього 

процесу;  інтерв’ю, фокус-групи з педагогічними працівниками, студентами, 

батьками, органами студентського самоврядування. Відповідальні – Сахнюк 

В. В., Бондарук І. В., Венгель С. М., Лук’янчук І. В., Шемет О. І., Мойсієнко 

Л. І., вихователі, класні керівники.  

3. Вдосконалювати систему моніторингу навчальних досягнень 

здобувачів освіти в умовах використання накопичувальної системи оцінювання 

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

Мойсієнко Л. І., завідувач кафедрою, голови циклових комісій, викладачі. 

4. В умовах використання дистанційного та змішаного навчання 

забезпечувати своєчасне оформлення навчально-методичної документації 

відповідно до графіка освітнього процесу та встановленого режиму роботи 

навчального закладу. Відповідальні - Сахнюк В. В., Бондарук І. В., Венгель 

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

викладачі, майстри виробничого навчання. 

5. Поглиблювати співпрацю денного відділення, класних керівників, 

викладачів, органів студентського самоврядування коледжу з питань успішності 

та дисципліни в академічних групах.  Відповідальні – Сахнюк В. В., Бондарук 

І. В., Венгель С. М., Лук’янчук І. В., класні керівники, викладачі, голова 

студради. 

6. Вдосконалювати методику розробки та реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії студентів. Відповідальні – Ковальчук Л. О., Сахнюк В. В., 

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

кафедрою, голови циклових комісій. 

7. Здійснювати систематичний контроль за якістю дистанційної 

навчальної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання. Відповідальні 

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

голови циклових комісій. 

8. Формувати освітнє середовище коледжу як мотиватор до активного і 

здорового способу життя учасників освітнього процесу: 

 наскрізно включати теми про корисність фізичної активності, здорового 

харчування, правил екологічної поведінки; 

 вдосконалювати знання та впроваджувати досвід формування навичок 

здорового способу життя, інтеграції здоров’язбережувальної та екологічної 

компетентностей до викладання всіх предметів та дисциплін навчальних планів; 



 розширювати спектр спортивних секцій та гуртків за інтересами. 

 практикувати короткотривалі перерви (3-4 хв.) під час лекційних занять 

для виконання відновлювальних фізичних вправ; 

 проводити політику «розумного використання» в побуті (зменшення 

використання пластику та поліетилену, бережливе ставлення до використання 

води та електроенергії, сортування сміття тощо). 

Відповідальні – Вербицька Т. Є., Сахнюк В. В., Бондарук І. В., 

Гловацький Р. М.,  медпрацівник, методисти, завідувач кафедрою, голови 

циклових комісій, викладачі. 

10. Вдосконалювати роботу психологічної служби коледжу відповідно до 

«Положення про психологічну службу у системі освіти України» (затверджено 

наказом МОН України від 22.05.2018 р. № 509). Відповідальні – Вербицька Т. Є., 

Лук’янчук І. В. 

11. Забезпечити постійну комунікацію між психологічною службою 

коледжу, педагогічними працівниками, здобувачами освіти і їх батьками з 

питань адаптації до освітнього процесу, навчального поступу, реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії. Відповідальні –  Лук’янчук І. В., завідувач 

кафедрою, голови циклових комісій, класні керівник, викладачі. 

12. Схвалити  «Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок 

їх обрання студентами у Малинському лісотехнічному коледжі», ввести в дію з 

01.09.2021 р. 

13. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 205 Лісове господарство; підготовки фахових молодших 

бакалаврів «Лісове господарство», «Мисливське господарство», «Обробка 

деревини» спеціальності 205 Лісове господарство; «Зелене будівництво та 

садово-паркове господарство» спеціальності 206 Садово-паркове господарство; 

«Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» спеціальності 208 

Агроінженерія; «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій; «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

навчальні плани освітнього процесу за даними ОПП. 

 

 

Секретар педагогічної 

ради                                                 Мойсієнко Л.І. 
 


