
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 10.02.2021 р. 
 

1. Відповідно до рішення Ради директорів ЗФПО Житомирської області 

від  27.01.2021 р.: 
- реалізувати заходи щодо розбудови в коледжі якісної внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, зокрема, здійснення за участю здобувачів освіти 

моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм, з метою 

гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам 

здобувачів фахової передвищої освіти, суспільства і ринку праці; 

- забезпечити науково-методичний супровід збирання, аналізу і 

використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-

професійними програмами та іншою діяльністю коледжу; 

- ознайомити на методичному семінарі відповідних педагогічних працівників 

з Критеріями оцінювання якості  освітньо-професійної програми та освітньої 

діяльності за цією програмою, що приведені в Додатку до проекту Положення про 

акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів фахової передвищої освіти (до 20 лютого).  

- вжити заходів щодо науково-методичного супроводу дотримання 

учасниками освітнього процесу академічної доброчесності, у тому числі створення 

і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення 

порушників до академічної відповідальності; 

- забезпечити якісне функціонування в коледжі інформаційно-освітнього 

середовища на базі хмарних технологій, що надає нові можливості для більш 

активного залучення студентів в освітній процес, підвищення якості освіти. 

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

завідувачі відділеннями, методисти, завкафедрою, голови циклових 

комісій, викладачі. 

2. Забезпечувати дистанційний супровід освітньої діяльності студентів, 

що навчаються за індивідуальними планами. Відповідальні –Зав. кафедрою, 

голови циклових комісій, викладачі. 

3. Кафедрі та цикловим комісіям більше уваги приділяти своєчасному 

оновленню навчальних матеріалів в електронній бібліотеці коледжу та в 

системі управління освітнім процесом lCloud. Відповідальні – Завідувачі 

відділеннями, методисти, зав. кафедрою, голови циклових комісій. 

4. Активізувати роботу на кафедрі та в циклових комісіях з підготовки 

науково-методичних матеріалів для участі викладачів і студентів у ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Лісівнича освіта і наука: 

стан, проблеми та перспективи розвитку» (25.03.2021 р.). Відповідальні –

Завкафедрою, голови циклових комісій, викладачі. 

5. Посилити виховну роботу серед студентів старших курсів з метою 

запобігання пропусків занять без поважних причин, формування свідомого і 

відповідального відношення до освітнього процесу. Відповідальні – 

Вербицька Т. Є., Лук’янчук І. В., завідуючі відділеннями, класні керівники. 



6. Вдосконалювати методику організації практичного навчання в 

умовах дистанційної та змішаної форм організації освітнього процесу. 

Відповідальні – Кусік В. М., завідувачі відділеннями, методисти, зав. 

кафедрою, голови циклових комісій спеціальних дисциплін. 

7. Прийняти до відома інформацію інженера з охорони праці про стан 

техніки безпеки у коледжі та неухильно дотримуватися в роботі «Положення 

про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в Малинському лісотехнічному коледжі».  Відповідальні – 

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

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

8. Своєчасно вносити обгрунтовані зміни та доповнення до «Основних 

заходів цивільного захисту учасників освітнього процесу  Малинського 

лісотехнічного коледжу на 2021 рік» з урахуванням внутрішніх та зовнішніх 

загроз, змін в режимі роботи закладу та графіку освітнього процесу, 

повязаними з епідеміологічною ситуацією. Відповідальні – Ковальчук Л. О., 

Печенюк Є.П., Яценко В. Ю., Ковбасюк Д. І. 

9. В роботі по військовому обліку призовників урахувати положення 

наказу МОН України від 22.01.2021 р. № 96 «Про стан військового обліку 

призовників і військовозобов'язаних за 2020 рік та завдання на 2021 рік». 

Відповідальні – Яценко В. Ю. 

2.1. Схвалити «Акредитаційну справу» щодо акредитації діяльності з 

надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за освітньо-

професійною програмою «Землевпорядкування» зі спеціальності 193 

Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво з 

ліцензованим обсягом освітньої послуги 30 осіб денної форми навчання та 20 

осіб заочної форми навчання. 

10. Схвалити  «Положення про відзнаки Малинського лісотехнічного 

коледжу». 

11. Схвалити рішення адміністративної ради коледжу про 

нагородження викладача спеціальних дисциплін Ганжалюк Т. С. Знаком 

Пошани Малинського лісотехнічного коледжу. 

12. Перевести з комерційної форми навчання на вакантне місце за 

державним замовленням з 01.09.2020 р. студента групи ЛГ-42 Свитка Д.А.  

13. Затвердити зразки диплома, додатку до диплома та академічної 

довідки. 

14. Прийняти до відома інформацію секретаря педагогічної ради про 

хід виконання рішень попередніх педрад поточного навчального року. 

 

Секретар педагогічної 

ради                                         Мойсієнко Л.І. 

 


