
Протокол  

засідання навчальної частини Рівненського коледжу економіки та бізнесу 

 

26.05.2020 р. м. Рівне 

 

Голова: Гусевик С.О. 

Секретар: Скора О.М. 

 

Присутні: 1. Гусевик С.О. – заступник голови стипендіальної комісії, заступник 

директора з навчальної роботи; 

 2. Кирилюк М.Г. –  завідувач економічним відділенням; 

 3. Скора О.М. – завідувач торговельно-технологічним відділенням ; 

 4. Ясєнєва Л.В. – фахівець; 

 5. Бондарець М.І. – секретар-друкарка. 

 

Порядок денний: 

1. Стан підготовки навчальної частини до проведення заліково-

екзаменаційної сесії і державних екзаменів, у зв’язку з карантином COVID – 19.  

 

Слухали: 

І. Гусевика С.О. щодо нових вимог проведення заліково-екзаменаційної 

сесії в умовах карантину. 

ІІ. Скору О.М., Кирилюка М.Г. – про стан підготовки навчальної частини 

до закінчення навчального процесу в коледжі у зв’язку з оголошеним 

карантином. 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома, довести до виконавців наступну 

інформацію. Контроль за виконанням даних заходів покласти на Гусевика С.О. 

 

І. 

1. Замовити свідоцтва про повну загальну середню освіту до 05 червня. 

                            Відповідальна Назарук О. 

2. Оформити два примірника договору  та специфікацію на сайті Інфоресурс. 

3. Взяти дозвіл на отримання свідоцтв про повну загальну середню освіту. 

4. Секретарю навчальної частини оформити необхідні дані про студентів для 

оформлення замовлення, дані про студентів взяти у відділі кадрів з особових 

справ (для груп ІІ курсу ХТ-11, ХТ-13, ПТБ-5, ТУР-9, ГРС-9, ФБС-7, ОП-5, 

студентам групи ГРС-11, які навчаються на базі 9 кл.) 

5. Ідентифікацію даних про студентів провести спільно з класними 

керівниками. 

6. На основі визначеної інформації оформити лист-замовлення. 

7. Вольській О.Г. вивчити питання про фінансування за свідоцтва про повну 

загальну середню освіту та додатків до них, рекомендувати процедуру оплати  

(дану інформацію узгодити з ДП «Інфоресурс»).  У зв’язку з карантином 

COVID – 19 вивчити питання щодо фінансування стипендіального 

забезпечення. 



8. Секретарю замовити додатки до свідоцтв. 

 

ІІ. 

1. Замовити випускну документацію для студентів ІІ курсу, груп ПТБ-3, 

ПТБ-6, ФБС-5, ОП-3; оформити необхідні дані в програмі Єдукейшин  

(Назарук О.). 

2. Адміністратору ЄДБО вивантажити дані про студентів випускних груп 

вивірені класними керівниками. 

3. Класним керівникам оформити необхідну випускну документацію.  

4. Головам ЦК оформити подання-рекомендацію для студентів, які 

претендують на червоний диплом. Навчальній частині зробити попереднє 

замовлення. 

5. Характеристики для студентів випускної групи покласти на 

зав.відділення. 

 

ІІІ. 

1. Секретарю навчальної частини систематизувати документацію навчальної 

частини згідно передбаченої номенклатури. 

2. Передати в архів документацію навчальної частини (попередньо 

погодивши з архіваріусом) 

3. Класним керівникам І, ІІ, ІІІ курсів проаналізувати стан залікових книжок 

(дублювання, перездач академічних заборгованостей). 

4. Головам ЦК підготувати 2 варіанти програм державного іспиту (1 варіант 

– традиційний, 2 – на основі дистанційних технологій), форму і зміст 

попередньо розглянути на засіданні ЦК і подати на затвердження заступнику 

директора з навчальної частини. 

5. Голові ЦК інформатики та комп’ютерної техніки підготувати технічні 

засоби і аудиторний фонд для проведення КДІ за двома варіантами. 

6. Секретарю навчальної частини подати інформацію про студентів у 

бухгалтерію, копію адміністратору ЄДБО. 

7. Зав.відділень підготувати наказ про підготовку і проведення КДІ до 

05.06.2020. 

8. Класним керівникам і викладачам коледжу оформити класні журнали 

проведених занять за дистанційними технологіями, виходячи із рекомендацій 

МОНУ. 

9. Секретарю навчальної частини підготувати бланкову документацію для 

проведення КДІ. 

 

 

 

Голова засідання:                                     С.О. Гусевик  

Секретар:                                                 О.М.Скора  

 
 

 


