
 Протокол 

розширеного засідання адміністративної ради (частково з головами циклових 

комісій) у форматі 2-го онлайн підключення із використанням сервісу для 

проведення телеконференцій Zoom 

 

06.04.2020      м. Рівне     №____ 

 

Голова : Романчук В.П. 

Секретар : Гусевик С.О. 

Присутні :  Романчук В.П. , Гусевик С.О., Опанасик А.В., Кирилюк М.Г.,Скора 

О.М., Козлинець О.Ю., Білецький В.В. 

 

Порядок денний :  

1. Про організацію та проведення занять із студентами в умовах карантину із 

використання (інформаційних) дистанційних технологій. 

2. Про індивідуальний облік проведених занять. 

3. Про використання інших форм дистанційного навчання за допомогою 

інформаційно-комунікативних технологій: інтернет, комп’ютер, смартфон та 

інші девайси. 

 

1.СЛУХАЛИ:   

Романчука В.П. (директора коледжу) – інформацію про нові шляхи організації 

та пошук нових форм проведення занять із студентами в умовах карантину із 

використанням дистанційних технологій. 

УХВАЛИЛИ : 

1. Запланувати і провести декілька таких онлайн підключень за участі голів 

циклових комісій; 

Виконавець: Козлинець О.Ю. – методист 

2. Удосконалити систему зв’язку викладача та академічної групи для 

ефективної передачі інформації про завдання, поділивши групи на 

бригади (із 3 або 5 осіб). 

Виконавці: класні керівники, зав.відділенням 

3. Зобов’язати викладачів лаконічно й чітко передавати інформацію 

студентам: тема (уроку) заняття, завдання, підручник, сторінки.  

Контроль: голови ц/к 

4. Виявити та залучити ту частину викладачів, які залишилися у «зоні 

комфорту», уникаючи цифрових технологій, до активного використання 

інформаційно – комунікативних технологій при дистанційному навчанні. 

Виконавці: голови ц/к 

 

 



2.СЛУХАЛИ:                                                                                                             

Гусевика С.О. (заступника директора з навчальної роботи) – інформацію про 

необхідність ведення індивідуального обліку проведених занять. 

 

УХВАЛИЛИ : 

1. Затвердити форму індивідуального обліку проведених занять 

дистанційного навчання під час карантину викладачам. 

 

2. Довести інформацію (форму) до відома викладачів та виконання. 

Виконавці: голови ц/к 

Контроль: Гусевик С.О. - заступник директора з навчальної роботи 

 

3.СЛУХАЛИ:                                                                                                             

Романчука В.П. (директора коледжу) – інформацію про використання інших 

форм дистанційного навчання за допомогою інформаційно-комунікативних 

технологій: інтернет, комп’ютер, смартфон та інші девайси. 

 

УХВАЛИЛИ : 

1. Активно і у повному обсязі використовувати для дистанційного навчання 

доступні акаунти Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber. 

Виконавці: викладачі, голови ц/к 

2. У повному обсязі використовувати у роботі зі студентами бібліотеку 

коледжу та системи «Електронна бібліотека», «Замовлення». 

Виконавець: зав. бібліотекою – Хома Є.С. 

3. Розглянути методику щодо створення курсів занять на платформі Moodle, 

організації телеконференц зв’язку, створення відеоконференції.  

Виконавець: Козлинець О.Ю. – методист 

4. Активно використовувати у дистанційній роботі інформаційно – 

комунікативні технології, комп’ютери, смартфони та інші девайси. 

Виконавці: викладачі 

 

 

 

Голова                                                                                          В.П. Романчук 

 

 

Секретар                                                                                      С.О. Гусевик 

 


