
Протокол  
засідання адміністративної ради у форматі 5-го онлайн 

підключення із використанням сервісу для проведення 

телеконференцій 

Zoom 
 

04.05.2020                                                                                                       м. Рівне                                                                                              

№_________ 

 

Голова: Романчук В.П. 

 

Секретар: Козлинець О.Ю. 

 

Присутні:  Романчук В.П.,  Процюк В.К., Гусевик С.О., Опанасик А.В.,  

Комончук О.І., Кирилюк М.Г., Скора О.М, Козлинець О.Ю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про  завершення навчального року. 

2. Про проведення обласного методичного об'єднання викладачів фізики. 

3. Про виконання педагогічного навантаження в період карантину. 

 

1. СЛУХАЛИ:   

Романчука В.П. – про завершення навчального року (тези доповіді) 

- До 1 липня має бути завершений навчальний рік. Усе залежить від того чи 

будуть зняті обмеження. Мова не про зняття карантину бо зрозуміло, що 

карантин буде ще тривати довго і буде набувати адаптивного характеру. Якщо 

обмеження будуть зняті, то є ймовірність, що у червні ми зможемо повернутись 

до навчання. Це залежить від кожного навчального закладу.  

- Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 

навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових 

заходів, зокрема - останніх дзвоників та випускних вечорів. 

- Сесія буде відбуватись дистанційно. У першу чергу всі учасники повинні 

дотримуватись правил академічної доброчесності. 

- Є два сценарії проведення ЗНО. Саме від цього залежать терміни вступної 

кампанії. Якщо обмежувальні заходи закінчаться до початку червня, то вступна 

кампанія почнеться 1 серпня. Якщо обмежувальні заходи закінчаться до 

початку серпня, то реєстрація електронних кабінетів вступників буде з 25 

вересня. Уся інформація для вступників є на сайті http://mon-covid19.info/uni 

- Студенти зможуть перереєструватись і проходити ЗНО за місцем свого 

фактичного теперішнього перебування. 

- Вступ на базі 9-го класу буде тоді, коли у абітурієнтів будуть на руках 

свідоцтва/атестати. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Сесію провести дистанційно.  

http://mon-covid19.info/uni
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2. Розробити Тимчасове Положення проведення літньої екзаменаційної сесії 

2019-2020 н.р. у ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» в 

умовах карантину. 

Відповідальний: заступник директора  

з навчальної роботи Гусевик С.О. 

3. Скласти графік екзаменаційної сесії і виставити на сайт коледжу. 

Відповідальні: завідуючі відділенням   

Кирилюк М.Г., Скора О.М. 

2. СЛУХАЛИ:  

Процюка В.К. - про проведення обласного методичного об'єднання 

викладачів фізики. 29 квітня 2020 р. відбулася перша онлайн-конференція 

викладачів фізики фахових коледжів Рівненської області на базі фахового 

медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія». Конференція 

відбувалася на платформі ZOOM та YouTube каналі. Тема конференції: 

«Сучасні освітні технології організації освітнього процесу з фізики під час 

підготовки в коледжі молодшого бакалавра». З доповідями виступили: старший 

науковий співробітник відділу хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки 

НАПНУ, к.п.н. Сіпій В.В., в. о. зав. кафедри медичної фізики та інформаційних 

технологій №2 Донецького національного медичного університету, к.п.н. 

Суховірська Л.П., голова обласного методичного об'єднання викладачів фізики, 

голова ц/к природничих та фізико-математичних дисциплін ДВНЗ 

«Рівненський коледж економіки та бізнесу», к.п.н. Білецький В.В., завідувач 

кафедри фундаментальних дисциплін, професор кафедри КЗВО «Рівненська 

медична академія», к.п.н. Сондак О.В.; викладач фізики Дубенського коледжу 

РДГУ, Кокорський А.І., викладач фізики Технічного коледжу НУВГП, Крока 

Т.П. У своїх виступах доповідачі зупинилися на питаннях дистанційного 

навчання, компетентнісно зорієнтованої освіти при підготовці в коледжі 

молодшого бакалавра. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Гусевика С.О. - про виконання педагогічного навантаження в період 

карантину. Представив звіти голів циклових комісій щодо виконання 

педнавантаження по курсах і групах.  

 

УХВАЛИЛИ :  

Інформацію взяти до уваги.  

 

Голова                                                                                          В.П. Романчук 

Секретар                                                                                      О.Ю. Козлинець 


