
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 07.10.2020 року 

                                                                          

1. Відповідно до наказу МОН України від 30.09.2020 р. «Про підготовку до 

проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»  провести 

роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо порядку та особливостей 

проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання.  Відповідальні –  

Ковальчук Л. О., Сахнюк В. В., Бондарук І. В., Якименко О. Г., 

Пернарівська Т. А. 

2. Кафедрі лісівництва та захисту лісу, цикловим комісіям активніше 

використовувати в підготовці та проведенні навчальних занять можливості 

автоматизованої системи управління освітньою  діяльністю  коледжу lCloud, 

освітні сервіси системи Google та інші доступні освітні платформи та ресурси 

мережі Інтернет. Відповідальні – Завідувачі відділеннями, методисти, 

завкафедрою, голови циклових комісій. 

3. Поглиблювати роботу з підготовки навчального контенту для 

дистанційного навчання, ширше практикувати підготовку власних відео 

фрагментів та відеолекцій, активніше використовувати ресурси Інтернету під час 

викладання спеціальних дисциплін. Відповідальні – Завідувачі відділеннями, 

методисти, завкафедрою, голови циклових комісій. 

4.   В умовах застосування технологій дистанційного навчання більше 

уваги приділяти інтерактивним методам навчання для активізації освітньої 

діяльності студентів. Відповідальні – Ковальчук Л. О., Мойсієнко Л. І., 

Шемет О. І., завкафедрою, голови циклових комісій. 

5. Здійснювати систематичний контроль за якістю дистанційної освітньої 

діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання. Відповідальні – 

Ковальчук  Л. О., Кусік В. М., завідувачі відділеннями, методист, завкафедрою, 

голови циклових комісій. 

6. Вживати заходи для забезпеченню теплового режиму в гуртожитках, 

навчальних корпусах, майстернях та об‛єктах виробничого характеру відповідно 

до епідеміологічної ситуації та графіку освітнього процесу. Відповідальні – 

Печенюк Є. П.,  Левченко С. О.,  Примаченко Л. І. 

7. Провести заходи  щодо заборони використання електричних обігрівачів 

у гуртожитках під час проживання студентів. З метою запобігання виникнення 

пожеж та пошкодження внутрішніх електромереж встановити за виконанням цієї 

вимоги систематичний контроль із залученням вахтерів, вихователів та 

завідуючої гуртожитками. Відповідальна – Вербицька Т. Є., Ковбасюк Д. І., 

Павлюк О. П., Примаченко Л. І. 

8. Встановити суровий контроль за виконанням вимог стосовно тепло-

забезпечення, енергозбереження та електропожежної безпеки підлеглими 



працівниками і студентами. Відповідальні – Ковальчук Л. О., Вербицька Т. Є., 

Печенюк Є. П., Ковбасюк  Д. І., Павлюк О. П., класні керівники, викладачі. 

9. У період канікул та організації навчання за дистанційною формою 

забезпечити необхідне обслуговування внутрішніх мереж  електро-,  

водпостачання і водовідведення. Відповідальні – Ковальчук Л. О., 

Вербицька Т. Є., Печенюк Є. П., Ковбасюк  Д. І., Павлюк О. П., класні 

керівники, викладачі. 

10. Схвалити план  профорієнтаційної роботи  для забезпечення прийому 

до коледжу у 2021 році.   

11. Членам профорієнтаційних груп забезпечити ефективне   проведення 

заходів, передбачених планом з урахуванням епідеміологічної ситуації, широко 

залучати до вступу на спеціальності коледжу учнівську та працюючу молодь, 

випускників професійної-технічних навчальних закладів та осіб, які бажають 

здобути другу освіту.  Відповідальні – Сахнюк В. В., керівники 

профорієнтаційних груп. 

12. Інформацію про стан підготовки до атестації педагогічних 

працівників у поточному навчальному році  прийняти до відома. 

13. Педагогічним працівникам коледжу  з метою підвищення кваліфікації, 

обміну досвідом роботи приймати більш активну участь в онлайн-конференціях, 

семінарах,  вебінарах, що проводяться на базі Науково-методичного центру вищої 

та фахової передвищої освіти,  провідних  закладів освіти України. 

Відповідальні – Мойсієнко Л.І., Шемет О.І., завкафедрою, голови циклових 

комісій. 

14. Звернутися до атестаційної комісії коледжу з поданням про 

присвоєння під час атестації педагогічних працівників у 2021 році педагогічного  

звання «викладач-методист» Реус С.В., викладачу спеціальних дисциплін  

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

15. Перевести на вільні місця державного (регіонального) замовлення 

студентів групи ЗВ-21 Павленко Вікторію Миколаївну, ЕРз-25 Пікуля Романа 

Володимировича. 

 

Секретар педагогічної 

ради      (підпис існує)                   Мойсієнко Л. І. 

 

 

 

    

 

 

 

 


