
Витяг з протоколу №7 

засідання педагогічної ради Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ 

19.04.2016 року 

   смт.Любешів 

І.Організація профорієнтаційної роботи в коледжі (2 етап ) та 

підготовка документації до вступної компанії. 

Ухвала: 

1.Приймальною  комісією розробити  інформаційні пакети ( буклети ) для проведення 

профорієнтаційної роботи. 

                                                                                           До  20.04.2016р 

2.Розробити журнали реєстрації вступників. 

                                                                                          До  15.05.2016р 

3.Бухгалтерії коледжу виділити кошти на придбання канцтоварів. 

                                                                                          До  10.05.2016р 

ІІ.Про підготовку і проведення ДПА учнів і студентів. Видача дипломів з 

відзнакою та нагородження учнів і студентів грамотами за особливі  

успіхи в  навчанні. 

Ухвала: 

1.Відповідальним викладачам розробити  завдання  для проведення ДПА. 

                                                                                           До 06.06.2016р. 

2.Ліквідувати заборгованість по навчанню:  студенту 23-тм групи Чубейку Едуарду, 

студенту 42-тд групи Швириду Владиславу, учням 10 групи Єрмолаєву Олександру, 

Буснюку Богдану, Лукашику Андрію,Деркачу Сергію, Струку Анатолію. 

                                                                                           До 01.06.2016р 

3.При успішній здачі державних кваліфікаційних екзаменів нагородити Похвальним 

листом за особливі досягнення у навчанні студентів та учнів: 

Група 31-БО: Андрусик Іванну Олександрівну, Артисюк Марію Василівну,Остапчук 

Людмилу Святославівну, Хвесика Олександра Анатолійовича. 

Група 44-ТД: Макарчук Олену Вікторівну, Мисько Олену Олександрівну. 

Група 42-ТБ: Шпанчика Віталія Вікторовича. 



Група 43-ТМ: Рудику Бориса Олександровича. 

Група 10 : Михальчука Андрія Васильовича. 

4. Нагородити грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів і 

дисциплін» та в/н  наступних учнів та студентів: 

Група 31-БО     

Андрусик І.О. – з математики,правознавства,української мови та 

літератури,зарубіжної літератури. 

Артисюк М.В. – з математики,іноземної мови,української мови та літератури. 

Остапчук Л.С. – з математики, біології , історії України, правознавства, української 

мови та літератури. 

Хвесик О.А. - з іноземної мови, інформатики та комп’ютерних технологій. 

Медведюк І.І. – з української мови та літератури. 

Петяк В.О. – з правознавства. 

Група 44-ТД 

Макарчук О.В.– з будівельного матеріалознавства,архітектурного кольорового і 

просторового дизайну, кольороведення, основ  технології і організації будівельного 

виробництва. 

Мисько О.О. – з будівельного матеріалознавства,кольороведення,архітектурного 

кольорового і просторового дизайну, основ  технології і організації будівельного 

виробництва,конструкцій будівель і споруд їх захисту  та опорядження. 

Левкович І.О.– з нормування праці і кошторису. 

Кохана Д.С. – з основ технології і організації будівельного виробництва. 

Пасевича А.П.– з експлуатації будівель, конструкцій будівель і споруд їх захисту  та 

опорядження,економіки будівництва. 

Група 43-ТМ 

Рудику Б.О.– з технічної механіки, с/г машин,ремонту с/гтехніки, правознавства. 

Токара Ю. В.– з ПДР, матеріалознавства і  ТКМ. 

Главацького Ю.М. –з матеріалознавства ,ТКМ, с/г машин. 

Григорука Б.О.– з матеріалознавства і ТКМ,основ технічної творчості. 

Андрусика Р.А.– з експлуатації машин і обладнання. 



Група 42-ТБ 

Шпанчика В. В. – з опору матеріалів,експлуатації будівель. 

Лопоху В.В. – з економіки будівництва,санітарно-технічного обладнання будівель. 

Кічука Т.В. – з будівельних конструкцій. 

Корнійчука Б.В. – з санітарно-технічного обладнання будівель. 

Рябіїка О.П. – з будівельних конструкцій. 

Група 45-ТМ 

Козюмича В.М.– з математики, технології конструкційних матеріалів,основ технічної 

творчості, економіки підприємств. 

Масюка Є.А. – з технологій конструкційних матеріалів,БЖД,основ гідравліки. 

Шмаля В. Я.– з основ технології ремонту. 

Слупачика І.С. – з БЖД,охорони праці. 

Зуська Р.О. – з організації та планування підприємств, технічної експлуатації 

автомобілів. 

Кутинця А.В. – з автомобілів, ПДР, ремонту техніки. 

Група 10 

Михальчук А – з технології штукатурних і малярних робіт. 

З виробничого навчання : 

 Нікітчик А.В.,Томащук В.М., Матюк С.В.,Калитюк П.Р.,Веремійчик В.В. 

Група 31 

за професією «Муляр»:  

Фесік О.Л.,Гладич П.В.,Савонік Д.В.,Сащук Д.П.,Жижейко Б.І. 

за професією «Штукатур»:  

Мельник С.О.,Нестерук М.В.,Гунчік Я.Ю.,Савчук Л.С. 

за професією «Маляр»:  

 Барановська Я.В.,Деркач І.І., Купрійчик В.П.,   Петрик Н.М., РибчукО.Я.,  Яковчук Т.І. 

Група 34 Божко Д .– з ПДР, с/г машин, Михальчук А .– з  фізичного виховання, с/г машин, Будько 

В.– з систем технічного обслуговування та ремонту техніки. 



Група № 20 Давидюк Микола з ПДР, ОБДР, Гладун Аркадій з ПДР, с/г машин, Корх Дмитро з с/г 

машин. 

За участь в спортивно-масовій роботі нагородити грамотами: 

 Ковальчука В. ( 31 гр.), Лісовецького М. ( 44 – ТД гр.)  

Рудику Б.( 43- ТМ гр.), Сидорчука Д. ( 10 гр.), Слупачика І. (45 – М гр.). 

За участь в культурно-масовій роботі нагородити грамотами: 

Матюка І.( 44-ТД), Петяка В.( 31- БО), Рудику Б.(43- М). 

ІІІ.Про стан викладання загальноосвітніх предметів ( захист Вітчизни та 

спецпредметів (гігієна та санітарія виробництва, фізіологія харчування, охорона 

праці, будівельне креслення, казначейська справа, ціноутворення). 

Ухвала: 

1. Павлючику В.М. забезпечити повне виконання вимог безпеки життєдіяльності під 

час проведення навчально-польових занять, стрільб. 

                                                                                                   Квітень-травень 

2.Продовжити роботу над поповненням КМЗ предметів.       

До жовтня 2016 р. 

3 . Будько Т.Ф. розробити методичні вказівки з «Казначейської справи»     

 Жовтень 

ІV. Про стан виховної роботи 

Ухвала: 

   1. Психологу коледжу постійно працювати з дітьми із неблагонадійних сімей та з 

дітьми з девіантною поведінкою.                                     Протягом року 

2.Систематично заслуховувати на штабі профілактики звіти батьків і громадських 

вихователів про роботу з учнями та студентами,які стоять на обліку в КМСН, а 

також учнів, схильних до порушення дисципліни.           

                                                                                           1 раз у  семестр 

3.Керівникам груп вести контроль за відвідуванням занять теоретичного та 

виробничого навчання.                                                          Щоденно 

V.Різне.    

 Відрахування учнів.  



Ухвала:  

За невиконання умов договору відрахувати з списків учнів коледжу  Менделюка  Ігоря 

Сергійовича, учня 20 групи. 

 

Голова педради:                                  А.В.Хомич 

Секретар:                                             М.В.Баховська  


