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ПЛАН РОБОТИ 
 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  КОЛЕДЖУ 
 

НА 2016-2017 Н.Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   І. 

1. Організація навчального процесу в 

коледжі у 2016-2017 н.р., 

затвердження складу педради, 

методради, адміністративної ради. 

 

серпень Директор коледжу, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи, завідувачі 

відділеннями, 

голови циклових 

комісій 

2. Затвердження планів роботи на 

2016-2017 н.р. 

 

3. Різне. 

ІІ. 

1.  Про невідкладні заходи колективу 

щодо підготовки до акредитації 

спеціальностей. 

листопад Голови циклових 

комісій, 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної роботи 

 

 

 

 

2. 

 

Підготовка до ДПА. Організація 

та проведення зимової сесії. 

3. 

 

Про проведення атестації 

педагогічних працівників Івано-

Франківського коледжу. 

4. Ознайомлення з наказами і 

розпорядженнями ректора, 

інструкційно-методичними 

матеріалами МОН України, 

департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики, 

облдержадміністрації 

5. Затвердження Правил прийому. 

Профорієнтаційна робота 

6. Різне 

 

ІІІ. 

1. 

 

Про стан організації навчального 

процесу  у І семестрі 2016-2017 

н.р. та завдання колективу щодо 

підвищення якості освіти 

майбутніх фахівців. Якість та 

успішність студентів за 

лютий Завідувачі 

відділеннями, 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної роботи 



 результатами зимової сесії.  

 

 
2. Затвердження характеристик 

викладачів коледжу, що 

атестуються у 2016-2017 н.р. 

3. Звіт про хід виконання плану 

роботи коледжу за І семестр 2016-

2017 н.р. 

4. Різне. 

IV. 

1. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників. 

квітень Голови циклових 

комісій, 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи, заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

2. Про підготовку до ДПА та 

атестації студентів випуску 2017 р.  

3. Про результати проведення ДКР 

та заходи щодо поліпшення якості 

навчального процесу 

4. Різне 

 

V.    

1. 

 

 

 

Про підсумки екзаменаційної 

весняно-літньої сесії 2016-2017 

н.р. та завдання колективу щодо 

підвищення ефективності та якості 

навчання студентів коледжу. 

червень 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи , 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи, завідувачі 

відділеннями, 

голови циклових 

комісій 

2. Звіт голів ЦК за 2016-2017 н.р. 

3. Підведення підсумків роботи 

відділень за 2016-2017 н.р. 

4. Ознайомлення з наказами та 

розпорядженнями ректора, 

інструкційно-методичними 

матеріалами МОН України, 

департаменту освіти і науки, 

молодіжної політики 

облдержадміністрації 

5. Різне 

 

 

 


