
Рішення 

педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу 

від 25.06.2021 року 
 

1. Внести зміни до нормативних навчально-методичних документів у 

зв’язку з перейменуванням коледжу. Відповідальні – керівники підрозділів.  

2. Забезпечити проведення додаткових консультацій  для студентів, що 

мають академічну заборгованість за результатами літньої екзаменаційної 

сесії. Відповідальні –  завідувачі відділеннями, голови циклових комісій. 

3. Скласти графік та організувати перездачу академічної заборгованості 

студентами денного та заочного відділень в складі комісії.  Відповідальні -  

Сахнюк В. В., Бондарук І. В., Венгель С. М. 

4. Забезпечити складання звітної документації викладачами та 

керівниками підрозділів за підсумками роботи у 2020/2021 навчальному році. 

До 30.06.2021 року усунути зауваження, що стосуються ведення  журналів 

навчальних занять та іншої навчально-методичної документації.  

Відповідальні – керівники підрозділів, завідуючі відділеннями, методисти. 

5. До завершення навчального року: 

- внести  обгрунтовані зміни до навчально-методичних комплексів 

дисциплін та практик, розміщених в електронній бібліотеці коледжу, 

відповідно до затверджених освітньо-професійних програм та навчальних 

планів. Відповідальні – завідуючі відділеннями, методисти, голови 

циклових комісій, викладачі; 

- забезпечити проведення поточних ремонтних робіт у лабораторіях,  

кабінетах та  кімнатах гуртожитків.  Відповідальні – Печенюк Є. П., Кусік 

В. М., коменданти, завідувачі кабінетами, лабораторіями; 

- завершити розробку «Каталогу навчальних дисциплін на 2021-2022 

навчальний рік». Відповідальні -  Ковальчук Л. О., методисти, голови 

циклових комісій. 

6.  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%. 

7. Відповідно до листа МОН України від 19.05.2021 р. №1/9-268  

«Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх 

канікул» провести: 

- первинні інструктажі  з безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу щодо безпеки життєдіяльності під час літніх канікул, про 

дотримання обмежень задля запобігання поширенню COVID-19, правил 

пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики 

шлунково-кишкових захворювань, норм виробничої санітарії, правил 

поведінки в громадських місцях, а також поводження з незнайомими людьми 

та предметами, користування громадським транспортом, попередження 

травмування на об'єктах залізничної інфраструктури, правил поводження на 

річках і водоймах, поведінки в умовах підвищення температури, 



попередження випадків перегрівання на сонці, дій у випадку надзвичайних 

ситуацій, з надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією в журналах;  

- забезпечити контроль за дотриманням режиму в коледжі на період 

літніх канікул, проведення позапланових інструктажів зі сторожами та 

черговими щодо додержання правил пожежної та техногенної безпеки, а 

також збереження майна; 

- роз’яснювальну роботу  з батьками, усиновлювачами та опікунами 

студентів щодо попередження нещасних випадків під час літнього 

відпочинку. 

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

Павлюк О.П., класні керівники, вихователі гуртожитків. 

8. Прийняти до відома звіти голів екзаменаційних комісій про стан та 

поточні результати  атестації випускників. 

9. Внести зміни до навчальних та робочих програм підготовки 

фахівців  відповідно до зауважень і пропозицій екзаменаційних комісій  за 

підсумками атестації випускників. Відповідальні – Ковальчук Л. О.,  

методисти, завідуючі відділеннями, голови циклових комісій. 

10. Затвердити  Зміни та доповнення до «Правил прийому на навчання 

до Малинського  фахового коледжу у 2021 році  (для здобуття ОС 

«бакалавр», ОПС «фаховий молодший бакалавр» та ОКР «кваліфікований 

робітник»). 

11. Продовжити профорієнтаційну роботу до завершення вступної 

кампанії з метою забезпечення виконання запланованих обсягів прийому на 

навчання до коледжу. Відповідальні – Яценко Ю. С., Сахнюк В. В., 

керівники профорієнтаційних груп.  

12. Рекомендувати до нагородження золотими медалями студента 

Марчука Назара (група БО-21, спеціальність 071 Облік та оподаткування, 

ОПП «Бухгалтерський облік»)   та  студентку Вітюк Вероніки (група ЗБ-21, 

спеціальність 206 Садово-паркове господарство, ОПП «Зелене будівництво 

та садово-паркове господарство»). 

13. Інформацію секретаря педагогічної ради Мойсієнка Л. І. про хід 

виконання попередніх рішень педради прийняти до відома. 

14. Схвалити: 

- Положення про приймальну комісію Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про вступні випробування до Малинського фахового 

коледжу; 

- Положення про вступні випробування у формі співбесіди до 

Малинського фахового коледжу; 

- Положення про апеляційну комісію Малинського фахового коледжу; 

- Положення про студентський гуртожиток Малинського фахового 

коледжу.  

 

Секретар педагогічної 

ради                                           Мойсієнко Л. І. 


