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ПЛАН РОБОТИ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  

КОЛЕДЖУ 
НА 2018-2019 Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І ЗАСІДАННЯ 

 

1. Організація навчально-виховного 

процесу в коледжі у 2018-2019 

н.р., затвердження складу 

педагогічної, методичної,  

адміністративної рад. 

 

30.08.2018 директор 

коледжу, 

заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НМР, 

зав. 

відділеннями, 

голови ЦК 

2. Затвердження планів роботи 

коледжу на 2018-2019 н.р. 

 

3. Різне 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Про невідкладні заходи колективу 

щодо підготовки до акредитації 

спеціальностей 081 «Право», 

5.14010301 (242) «Туризм». 

листопад голови циклових 

комісій, 

заступник 

директора з НМР, 

керівники 

практики 

 

 

 

2. 

 

Підготовка до ДПА. Організація 

та проведення зимової сесії. 

3. 

 

 

Про проведення атестації 

педагогічних працівників Івано-

Франківського коледжу 

4. Про підготовку до вступної 

кампанії 2018 року. Пропозиції 

щодо формування складу 

екзаменаційних, фахових, 

предметних та відбіркових комісій 

з прийому документів 

 Заступник 

директора з НМР 

заступник 

директора НВХ, 

викладачі 

5. Затвердження Правил прийому. 

Профорієнтаційна робота. 

 

 

6. Різне 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Про стан організації навчального 

процесу  у І семестрі 2018-2019 

н.р. та завдання колективу щодо 

підвищення якості освіти 

майбутніх фахівців. Якість та 

успішність студентів за 

результатами зимової сесії. 

 

лютий  завідувачі 

відділеннями, 

заступник 

директора з 

НМР, голови 

ЦК 

 

 

 2. Затвердження характеристик 



викладачів коледжу, що 

атестуються у 2018-2019 н.р. 

  

3. Звіт про хід виконання плану 

роботи коледжу за І семестр 2018-

2019 н.р. 

4. Звіт голови ЦК професійної та 

практичної підготовки 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

щодо впровадження в роботу 

нових програм дошкілля. 

5. Звіт голови ЦК професійної та 

практичної підготовки 

спеціальності «Початкова освіта» 

щодо впровадження в роботу 

стандартів та програм НУШ. 

  

6. Про забезпечення наступності 

дошкільної та початкової ланок 

освіти. 

 

  

7. Різне. 

 

  

IV ЗАСІДАННЯ 

 

1. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників 

атестаційною комісією І рівня. 

 

квітень заступник 

директора з 

НВР, заступник 

директора з 

НМР, зав. 

відділеннями, 

голови ЦК, 

методист, 

культорганіза-

тор, куратори 

академічних 

груп 

2. Про затвердження Акредитаційної 

справи для проходження 

повторної акредитації діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до 

молодшого  спеціальності 081 

«Право» з ліцензованим обсягом 

освітньої послуги 40 осіб (денної 

форми навчання) Івано-

Франківським коледжем ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника». 



3. Про затвердження Акредитаційної 

справи для проходження 

повторної акредитації діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до 

молодшого  спеціальності 

5.14010301 (242) «Туризм» з 

ліцензованим обсягом освітньої 

послуги 25 осіб (денної форми 

навчання) Івано-Франківським 

коледжем ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника» 

4. Про результати проведення 

комплексних контрольних робіт та 

заходи щодо поліпшення якості 

навчального процесу 

5. Про підготовку до ДПА у формі 

ЗНО студентів ІІ курсу та атестації 

студентів випуску 2018 року 

6. Різне 

V ЗАСІДАННЯ 

 

1. 

 

Про підсумки екзаменаційної 

весняно-літньої сесії 2018-2019 

н.р. та завдання колективу щодо 

підвищення ефективності та якості 

навчання студентів коледжу  

червень заступник 

директора з 

НВР, заступник 

директора з 

НМР, зав. 

відділеннями, 

голови ЦК 
2. Про підсумки проходження 

практики студентів Івано-

Франківського коледжу у 2018-

2019 н.р. 

3. Підведення підсумків роботи 

коледжу  2018-2019 н.р. 

4. Ознайомлення з наказами і розпо-

рядженнями ректора, інструкцій-

но-методичними матеріалами 

МОН України, департаменту осві-

ти, науки, молодіжної політики 

облдержадміністрації 

 

5. Різне 



 


