
 
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 20.02.2020 року 

 

1. Прийняти до відома Постанову КМУ від 11.12.2019 р. № 1412-р 

«Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми 

власності, що знаходяться у сфері управління МОН».   

Відповідальні: Ковальчук Л.О., Вербицька Т.Є., Фещенко В.М.,  

Печенюк Є.П. 

2. Прийняти до уваги лист МОН 3/351-20 від 30.01.2020 р. «Щодо 

особливостей реєстрації для участі в ЗНО студентів, які бажають 2020 році 

скористатися правом повторного складання ДПА». 

Відповідальні: Ковальчук Л.О., Сахнюк В.В., Бондарук І.В.  

3. Прийняти до уваги лист МОН 1/9-78 від 10.02.2020 р. «Щодо ліцензії 

та  перейменування закладів фахової перед вищої освіти». 

Відповідальні: Ковальчук Л.О., Вербицька Т.Є.,Фещенко В.М., 

Печенюк Є.П. 

4. Цикловим комісіям більше уваги приділяти своєчасному оновленню 

матеріалів в НМК, звернути увагу на методичне забезпечення спеціальності 193 

Геодезія та землеустрій та до 01.04.2020 р. впорядкувати НМК по дисциплінах. 

Відповідальні: голови циклових комісій,  методисти  

5. Проінформувати студентів денного відділення та їх батьків, студентів 

заочного відділення щодо змін, які відбуваються у вищій освіті відповідно до 

Умов МОН щодо вступу на ОС бакалавр, впровадження результатів ЗНО для 

конкурсного відбору за ОС Бакалавр 205 Лісове господарство (українська мова 

та література – сертифікат ЗНО), 071 Облік і оподаткування (українська мова та 

література, математика – сертифікат ЗНО). 

Відповідальні: Сахнюк В.В., Бондарук І.В., Венгель С.М., класні 

керівники  

6. Активізувати роботу зі студентами з підготовки до олімпіад і конкурсів 

із загальноосвітніх та фахових дисциплін, спортивних змагань та конференцій. 

Відповідальні: Ковальчук Л.О., Фучило Я.Д., Вербицька Т.Є., 

Гловацький Р.М., голови циклових комісій  

7. Узагальнити досвід роботи коледжу з питання «Модернізація системи 

вищої освіти в контексті європейської інтеграції» та подати матеріали на 

конкурс  «Освіта і кар’єра - 2020». 

Відповідальні: Пернарівська Т.А., Федьович І.В., Мойсієнко Л.І.  



8. Посилити контроль з боку класних керівників за відвідуваністю занять 

студентами академічних груп та продовжити роботу щодо зменшення 

пропусків занять без поважних причин. 

Відповідальні: класні керівники  

9. Покращити підготовку студентів ІІ-ІІІ курсів до ЗНО, продовжити 

проведення зрізів знань з предметів, які обрані для здачі ДПА у формі ЗНО, 

розглядати питання на засіданнях циклових комісій та адмінради. 

Відповідальні: класні керівники, голови циклових комісій, завідувачі 

відділень, викладачі 

10. Перевести з контрактної форми навчання на вільне місце бюджетної 

форми навчання студента групи МГ-31денного відділення Галунка Василя 

Олеговича. 

11. Творчо застосовувати викладачам оригінальні, нестандартні рішення 

різноманітних педагогічних проблем в процесі проведення та підготовки 

занять, ширше впроваджувати інтерактивні методи навчання для розвитку 

пізнавальної діяльності учнів та студентів. 

Відповідальні: методисти, викладачі, голови циклових комісій 

12. Своєчасно оновлювати та доповнювати навчально-методичні матеріали 

для здобувачів освіти  в бібліотеці коледжу та на електронних ресурсах.  

Відповідальні: Кудрицька Н.В., методисти, , голови циклових комісій, 

викладачі 

13.  Підвищувати комп’ютерну грамотність учасників освітнього процесу, 

активніше впроваджувати в освітній процес інформаційно-комп’ютерні 

технології.  

Відповідальні: завідувачі відділеннями, методисти, голови циклових 

комісій, викладачі 

14. Ширше  впроваджувати передовий досвід організації освітньої 

діяльності, використовуючи такі форми поширення досвіду як семінари, 

тренінги, майстер-класи, відеоконференції тощо.   

   Відповідальні - методисти, голови циклових комісій. 

15.  Схвалити Положення про проведення на базі коледжу: 

- відкритого чемпіонату коледжу з вільної боротьби серед юнаків та 

дівчат 2004-2005 р. н. 

- відкритого турніру з міні-футболу пам’яті викладача фізичного 

виховання Васильчука А.Л. 

Відповідальні - Вербицька Т.Є., Гловацький Р.М.  

16.  Схвалити Положення про запобігання сексизму в Малинськомк 

лісотехнічному коледжі 

 

Секретар педагогічної 

 ради         Л.І. Мойсієнко 


