
Протокол 

засідання адміністративної ради Державного вищого навчального закладу 

«Рівненський коледж економіки та бізнесу» 

 

12.05.2020      м. Рівне     №____ 

 

Голова : Романчук В.П. 

Секретар : Кирилюк М.Г. 

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

О.М., Козлинець О.Ю., Комончук О.І. 

 

Порядок денний :  

1. Про організацію проведення літньої  заліково-екзаменаційної сесії в умовах 

дистанційного контролю знань студентів, у зв’язку з карантином. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Романчука В.П.  – про організацію проведення літньої заліково-екзаменаційної 

сесії в умовах дистанційного контролю знань, у зв’язку з карантином. 

 

УХВАЛИЛИ : 

 

1. Завідувачам відділень розробити проект Положення про організацію 

проведення заліково-екзаменаційних сесій в умовах дистанційного 

контролю знань студентів.  

(Виконавці: Скора О.М., Кирилюк М.Г.Термін: до 18.05.2020). 

2. Класним керівникам навчальних груп проаналізувати стан залікових 

книжок студентів, проінформувати навчальну частину коледжу про 

академічну заборгованість студентів станом на 15.05.2020. 

(Відповідальні: класні керівники груп. Термін: до 15.05.2020). 

3. Завідувачам відділень підготувати направлення на складання академічних 

заборгованостей, для студентів, які мають 1-2 заборгованості, дозвіл 

дають завідувачі відділень, при наявності 3 і більше заборгованостей з 

дозволу директора коледжу.  

(Виконавці: Скора О.М., Кирилюк М.Г. Термін: до 18.05.2020). 

4. Класним керівникам навчальних груп проінформувати студентів про 

можливість дистанційного складання академічних заборгованостей, дати і 

форму погоджувати з викладачами.  

(Відповідальні: класні керівники груп, викладачі. Термін: до 15.05.2020). 

5. Складання заліково-екзаменаційної сесії і захист курсових робіт провести 

згідно розкладу. 

Використання онлайн технологій залежить від специфіки дисципліни і 

технічних можливостей студентів, викладачам потрібно бути 



адаптивними, рішення знаходити на засіданні циклових комісій, форми 

дистанційного захисту курсових робіт погоджувати з головами комісій по 

захисту курсових робіт.  

(Відповідальні: керівники курсових робіт, голови циклових комісій, 

викладачі-екзаменатори. Термін: згідно розгляду комісією). 

6. Для якісного проведення дистанційної заліково-екзаменаційної сесії, 

викладачам коледжу доповнити навчально-методичні посібники для 

самостійного вивчення дисципліни з врахуванням сучасних онлайн 

технологій 

(Виконавці: викладачі. Термін: до 18.05.2020). 

7. Забезпечити студентів коледжу методичними вказівками для виконання 

практичних завдань, передбачених відповідними темами курсових робіт в 

умовах дистанційного навчання. 

(Виконавці: керівники курсових робіт. Термін: до 18.05.2020). 

8. Завідувачам відділень розробити графік контролю за якістю проведення 

дистанційної заліково-екзаменаційної  сесії адміністрацією коледжу. 

(Відповідальні: Скора О.М., Кирилюк М.Г. Термін: до 14.05.2020). 

9. Викладачам коледжу лояльно і з розумінням відноситися до студентів, у 

зв’язку з карантином, оголошеним в державі. 

 

 

 

 

Голова                                                                                          В.П. Романчук 

 

 

Секретар                                                                                      М.Г. Кирилюк 

 

 


