
Рішення 

педагогічної ради Малинського фахового коледжу 

    від 27.08.2021 року 

 

1. Організувати проведення в коледжі  1 вересня Першого заняття на 

тему: «30-річчя  Незалежності України: шлях до визнання самостійної 

держави».  Відповідальні – Вербицька Т. Є., завідуювачі  відділеннями, класні 

керівники. 

2. Відповідно до рішення Ради директорів закладів фахової передвищої 

освіти  Житомирської області від 26.08.2021 р.  

• продовжити розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

відповідно до «Методичних рекомендацій з питань формування  внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»,  що 

затверджені наказом МОН України від 30.11.2020 № 1480, і «Методичних 

рекомендацій щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що затверджені наказом 

МОН України від 06.05.2021 № 509, - до затвердження відповідних рекомендацій 

для закладів фахової передвищої освіти; 

• вдосконалювати зміст національно-патріотичного виховання 

студентської молоді з урахуванням рекомендацій МОН України (лист від 

16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 

н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок»); 

• на  протязі навчального року суворо дотримуватися вимог та обмежень, 

встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 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»,  Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

30.07.2020 № 42,  рекомендацій  МОН України з питань організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19 у 2021/2022 навчальному році (лист від 

23.07.2021№ 1/10-3101); 

• продовжити роботу із забезпечення якісного функціонування в 

інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій, що надає нові 

можливості для більш активного залучення студентів в освітній процес, 

підвищення якості освіти, наближення її до стандартів європейської освіти, а 

також для запровадження якісного змішаного та дистанційного навчання. 

Відповідальні – Ковальчук Л. О., Вербицька Т. Є., завідуювачі 

відділеннями, методисти, голови циклових комісій.  

3. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. 

№787 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 

09.12.2020 р. №1236» проводити роз’яснювальну роботу серед учасників 

https://osvita.ua/legislation/other/75370/


освітнього процесу про важливість вакцинації для забезпечення безпечних 

умов освітньої діяльності. Відповідальні –  керівники підрозділів. 

4. Покращувати якість освіти на основі впровадження інноваційних 

технологій з врахуванням індивідуальної освітньої траєкторії студентів. 

Відповідальні –  завідувачі відділеннями, методисти, завідуючий 

кафедрою, голови циклових комісій. 

5. Забезпечити більш широке залучення студентів до участі в ЗНО. 

Звернути увагу на необхідність покращення підготовки до ЗНО, особливо з 

української мови і літератури та математики. Відповідальні – Сахнюк В. В., 

Бондарук І. В., Пернарівська Т. А., Якименко О. Г. 

6. Схвалити «План підготовки до акредитації ОПП спеціальності 205 

Лісове господарство (ОС «бакалавр»).  

7. Затвердити ліміт стипендіатів коледжу, яким буде призначатися 

академічна стипендія за результатами семестрового контролю, в розмірі 40% 

від кількості студентів денної форми навчання, що навчаються за кошти 

державного бюджету. Для осіб, які будуть зараховані на перший рік  навчання 

ліміт стипендіатів установити аналогічний - у розмірі 40%. 

8. Перевести з комерційної форми навчання на вакантні місця за 

державним замовленням з 01.09.2021 р. студентів денної форми навчання 

Сохань А. І. (група БО-31;  рейтинговий показник 58,78), Сингаївського А. А. 

(ЛГ-33; 86,76), Чумак І. Я. (ЛГ-22; 42,13),  Цалка Д. В. (ЛГ-22; 40,69); 

Содоля А. П. (ЛГ-22; 37,13).  

9. Затвердити склад  педагогічної ради. Секретарем педагогічної ради 

обрати Мойсієнка Л.І., методиста коледжу. 

10. Схвалити: 

- Комплексний план навчально-виробничої, методичної та виховної 

роботи коледжу на 2021/2022 н. р.  

- Заходи  щодо попередження травматизму учасників освітнього процесу 

Малинського фахового коледжу на 2021/2022 н. р.; 

- План заходів щодо попередження корупційних проявів  та зловживань у    

Малинському фаховому коледжі на 2021/2022 н.р.; 

- Заходи з безпеки життєдіяльності  учасників освітнього процесу 

Малинського фахового коледжу на 2021/2022 н. р.; 

- План роботи педагогічної ради Малинського фахового коледжу на 2021-

2022 н. р.; 

- План роботи семінару  підвищення методичної та психолого-

педагогічної майстерності викладачів Малинського фахового коледжу на 2021-

2022 н. р.; 

- План роботи Школи фахового зростання молодих викладачів 

Малинського фахового коледжу на 2021/2022 н. р.; 

- Програму професійного зростання педагогічних працівників 

Малинського фахового коледжу на  2021/2022 навчальний рік; 



- План наукової роботи у Малинському лісотехнічному коледжі на 

2021/2022 н. р. 

11. Затвердити положення коледжу: 
- Положення про силабус навчальної дисципліни; 

- Положення про тепличне господарство та розсадник Малинського 

фахового коледжу; 

- Положення про архів Малинського фахового коледжу; 

- Положення про кадри Малинського фахового коледжу; 

- Положення про навчальну частину Малинського фахового коледжу; 

- Про навчальний кабінет (лабораторію) Малинського фахового коледжу; 

- Положення про студентське самоврядування Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про організацію освітнього процесу в  Малинському 

фаховому коледжі; 

- Положення про працевлаштування випускників Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про проведення практики здобувачів освіти в  Малинському 

фаховому коледжі; 

- Положення про відпрацювання пропущених занять у  Малинському 

фаховому коледжі; 

- Положення про порядок матеріального забезпечення студентів з числа 

дітей-сиріт Малинського фахового коледжу; 

- Положення про курси підвищення кваліфікації при  Малинському 

фаховому коледжі; 

- Положення про підсумковий контроль і порядок проведення екзаменів і 

заліків в студентських групах  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про класного керівника академічної групи  Малинського 

фахового коледжу; 

- Положення про навчальну майстерню  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про предметний гурток  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про вирівнювальний літній семестр у Малинському 

фаховому коледжі. 

12. Затвердити положення коледжу (нова редакція): 
- Положення про академічну доброчесність у Малинському фаховому 

коледжі; 

- Положення про самостійну роботу студентів Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни; 

- Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних 

ситуацій в Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про визнання  результатів, здобутих у неформальній та 

інформальній освіті; 

-  Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в 

Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про запобігання сексизму в Малинському фаховому коледжі; 

-  Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників Малинського фахового коледжу; 

http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/55-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8E-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/55-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8E-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2019/12/45-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/52-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/16-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%838141398219634984605.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/39-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%9C%D0%A4%D0%9A.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/24-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/24-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%9C%D0%A4%D0%9A.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/113-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C7978665871178809612.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%82.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%82.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/66_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89.-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB..pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%9C%D0%A4%D0%9A.pdf
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- Положення про підготовку навчальної та навчально-методичної 

літератури в Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності; 

- Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних (науково-

педагогічних) працівників Малинського фахового коледжу; 

- Положення про самостійну роботу студентів Малинського фахового 

коледжу; 

- Про перезарахування навчальних дисциплін Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про адміністративну раду  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування 

здобувачів освіти Малинського фахового коледжу; 

- Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти в 

Малинському фаховому коледжі;  

- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення в  Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань 

здобувачів освіти в  Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про студентський гуртожиток Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про Студентське наукове товариство Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про освітньо-професійні програми в Малинського фаховому 

коледжі; 

- Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання в  

Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у Малинському фаховому 

коледжі; 

- Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасниками освітнього процесу  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про проведення директорських контрольних робіт у  

Малинського фахового коледжу; 

- Положення про проведення конкурсу кращий кабінет, лабораторія 

Малинського фахового коледжу;  

- Положення про конкурс-огляд «Краща академічна групу»; 

- Положення про проведення профорієнтаційної роботи;  

- Положення про кваліфікаційну роботу в Малинському фаховому 

коледжі; 

- Положення про організацію науково-дослідної роботи здобувачами 

Малинського фахового коледжу; 

- Положення про проведення науково-практичних конференцій та 

семінарів студентів і молодих вчених;  

- Положення про Студентський науковий гурток  Малинського фахового 

коледжу; 
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- Положення про бібліотеку  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про відзнаки коледжу  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про клубний заклад  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про кращого керівника предметного гуртка  Малинського 

фахового коледжу; 

- Положення про академічні відпустки в  Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про переведення на індивідуальний графік навчання за 

індивідуальним навчальним планом здобувачів освіти Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про організацію виховної роботи у Малинському фаховому 

коледжі; 

- Положення про конкурс “Кращий класний керівник”  Малинського 

фахового коледжу; 

- Положення про огляд-конкурс на кращу студентську кімнату 

гуртожитку  Малинського фахового коледжу; 

- Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в 

Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про центр забезпечення якості освіти Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про випускову кафедру Малинського фахового коледжу; 

- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії у МФК; 

- Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в  

Малинському фаховому коледжі; 

- Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  

Малинського фахового коледжу. 

 

 

Секретар педагогічної 

ради                         Л.І. Мойсієнко                                                          
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