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НАРАДА ПРИ 

ДИРЕКТОРОВІ 

АДМІНІСТРАТИВНА 

РАДА 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА МЕТОДИЧНА РАДА ІНСТРУКТИВНА НАРАДА 

 

СЕРПЕНЬ 
 

 1. Про стан переведення 

студентів на наступний 

навчальний рік та 

сформованості контингенту 

на 2020-2021 н.р. 

2. Про протиепідемічні 

заходи у Івано-

Франківському фаховому 

коледжі на період карантину 

у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

3. Про контингент студентів 

коледжу  станом на 

01.09.2020 року. 

4. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ 

України. 

5. Різне.  

1. Організація  освітнього  

процесу в коледжі у 2020-

2021 н.р., затвердження 

складу педагогічної, 

методичної, адміністративної 

рад. 

2. Про затвердження планів 

роботи Івано-Франківського 

фахового коледжу на 2020-

2021 н.р. 

3. Про затвердження освітніх 

програм 

4. Про розгляд та 

затвердження методичної 

проблеми Івано-

Франківського фахового 

коледжу на 2020-2025 рр. 

5. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 

навчально-методичної 

літератури. 

1. Затвердження складу 

методичної ради коледжу на 

2020-2021 н.р.   

2. Основні напрями 

роботи методичної ради 

програми та  завдання на 

2020-2021 н.р.    

3. Розгляд та обговорення 

навчальних програм, які 

подані викладачами на 

затвердження у 2020-

2021 н.р. (голови 

циклових комісій).   

4. Огляд нормативних 

документів, новинок 

психолого-педагогічної  

літератури (методист).  

5. Про індивідуальні  плани 

роботи викладачів. 

6. Про організацію роботи з 

молодими викладачами. 

7. Різне. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

1. Організація чергування 

викладачів коледжу в 

гуртожитку, стан дотримання 

внутрішнього розпорядку 

(заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

вихователь). 

2. Про особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

навчання змішаної форми. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

1. Результати  огляду 

навчальних аудиторій. 

Підготовка аудиторій до 

навчання в умовах 

коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

2. Про особливості роботи 

педагогічного 

колективу в новому 

навчальному році. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату. 

  1. Навчання в умовах 

коронавірусної інфекції 

(COVID-19). 

2. Про  дотримання 

основних  вимог 

Інструкції з ведення 

журналу успішності 

групи,  ведення 

навчальної документації: 

заповнення журналів та 

залікових книжок (заступник 

директора з навчально-



листів МОН та МОЗ України. 

4. Різне. 

4. Різне. методичної роботи). 

3. Ознайомлення з 

нормативно-правовими  

документами Міністерства 

освіти і   науки України, 

Міністерства охорони 

здоров’я, Департаменту 

освіти і науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської 

ОДА. 

4. Різне. 
 

ЖОВТЕНЬ 
 

1. Інформація про проблеми 

адаптації студентів нового 

набору та затвердження 

плану заходів по створенню 

сприятливих умов для 

успішної їх адаптації в 

умовах пандемії. 

2. Стан ведення нової 

документації з педагогічної 

практики. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

4. Про організацію атестації 

педагогічних працівників. 

5. Різне. 

1. Про особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

навчання змішаної форми. 

2. Булінг в освітньому 

середовищі: профілактика та 

шляхи подолання. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

4. Різне.  

1. Про підготовку до вступної 

кампанії 2021 року 

(пропозиції щодо формування 

складу екзаменаційних, 

фахових, предметних та 

відбіркових комісій з 

прийому документів. 

Профорієнтаційна робота). 

2. Про заповнення 

електронних журналів та 

інших електронних 

документів 

3. Про стан наповнення та 

оновлення навчально-

методичного забезпечення 

дисциплін. 

4. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 

навчально-методичної 

літератури. Про визнання 

сертифікатів. Про занесення 

інформації про педагогічних 

працівників до ЄДБО. 

1. Про роботу циклових 

комісій коледжу щодо 

забезпечення студентів 

навчально-методичними 

матеріалами в умовах 

змішаного навчання. 

2. Про організацію 

проходження виробничої 

практики студентами  4 курсу 

усіх спеціальностей, 

методичне забезпечення 

даного напрямку роботи в 

коледжі. 

3. Погодження графіку 

проведення атестації 

педагогічних працівників 

коледжу. 

4. Різне. 

1. Навчання в умовах 

змішаного навчання  в умовах 

коронавірусної інфекції 

(COVID-19). 

2. Стан відвідування 

навчальних занять в умовах 

дистанційного навчання  

впродовж вересня-жовтня (І 

семестр 2020-2021 н.р.). 

3. Про створення та 

заповнення електронних 

журналів. 

4. Різне. 

 

ЛИСТОПАД 
 

1. Про хід профорієнтаційної 

роботи. Проведення Дня 

1. Підсумки перевірки 

журналів академічних груп. 

  1. Навчання в умовах 

коронавірусної інфекції 



відкритих дверей (онлайн). 

2. Про стан викладання 

фахових методик на 

спеціальностях 012 

Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

4. Різне. 

2. Дотримання 

протиепідемічних заходів у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі у період 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

3. Про хід підготовки до 

повторної акредитації 

спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 022 Дизайн. 

4. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

5. Різне. 

(COVID-19). 

2. Стан відвідування 

навчальних занять в умовах 

дистанційного навчання у І 

семестрі 2020-2021 н.р. 

3. Про  дотримання 

основних  вимог 

ведення електронної 

документації. 

4. Різне. 

 

ГРУДЕНЬ 
 

1. Про стан підготовки 

студентів до державної 

атестації та зимової сесії. 

2. Про підготовку до 

проведення батьківських 

зборів. 

3. Аналіз проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Івано-Франківського 

коледжу. 

4. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

5. Різне. 

1. Про закінчення І семестру 

2020-2021 н.р. та завдання 

колективу щодо підвищення 

якості знань студентів.  

2. Про ведення викладачами 

коледжу журналів 

академічних груп, журналів 

керівників груп, книги 

взаємовідвідування занять, 

заповнення відомостей тощо. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

4. Різне. 

1. Про затвердження правил 

прийому 2021 року до Івано-

Франківського фахового 

коледжу (пропозиції щодо 

термінів приймальної комісії, 

прийому документів, 

профорієнтаційної роботи). 

2. Про вивчення передового 

педагогічного досвіду 

спеціаліста вищої категорії, 

викладача-методиста, 

кандидата політичних наук, 

викладача Івано-

Франківського фахового 

коледжу ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний університет ім. 

В. Стефаника» Максимця 

Б.В., участь у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічний оскар-2021». 

3. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 

1. Про звіти голів ЦК щодо 

виконання плану методичної 

роботи викладачів впродовж І 

семестру 2020-2021 н.р. 

2. Про стан заповнення 

електронних журналів 

викладачами коледжу. 

3. Про стан заповнення 

залікових, екзаменаційних 

відомостей та зведених плахт 

за підсумками І семестру 

2020-2021 н.р. 

4. Різне. 

1. Підведення підсумків 

навчання в умовах 

дистанційного формату.  

2. Підготовка до заліково-

екзаменаційної сесії. 

3. Про виконання наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України, 

Департаменту освіти, наууки 

та молодіжної політики Івано-

Франівської ОДА. 

4. Різне. 

 



навчально-методичної 

літератури. 
 

СІЧЕНЬ 
 

1. Результати огляду 

навчальних аудиторій. 

2. Стан роботи з охорони 

праці і техніки безпеки у 

коледжі. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі у період 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

4. Різне. 

1. Про виконання заходів з 

профілактики травматизму. 

2. Аналіз роботи педагогічних 

працівників, котрі 

атестуються у 2021 році. 

3. Аналіз індивідуального 

контролю роботи викладачів 

коледжу за І семестр 2020-

2021 н.р. 

4. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

5. Різне 

1. Про  стан організації 

освітнього процесу у І 

семестрі  2020-2021 н.р.  та  

завдання  колективу  щодо 

підвищення якості освіти 

майбутніх   фахівців.   Якість   

та успішність студентів за 

результатами заліково-

екзаменаційної сесії. 

2. Про педагогічну діяльність 

та підвищення професійної 

кваліфікації   в 

міжатестаційний період. 

3. Про стан наповнення 

навчально-методичного 

забезпечення дисциплін на 

офіційному сайті коледжу. 

4. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 

навчально-методичної 

літератури. Про визнання 

сертифікатів. 

 

 1. Ознайомлення з наказами  

та розпорядженнями  

ректорату, листів МОН та 

МОЗ України, Департаменту 

освіти, наууки та молодіжної 

політики Івано-Франівської 

ОДА. 

2. Різне. 

 

 

ЛЮТИЙ 
 

1. Про дотримання правил 

внутрішнього розпорядку. 

2. Про підготовку до атестації 

педагогічних працівників 

коледжу, котрі атестуються у 

2021 році. 

3. Про підготовку до 

проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад серед студентів ВНЗ 

І-ІІ р.а. 

1. Про стан підготовки 

студентів-випускників до 

складання Державного 

кваліфікаційного 

комплексного іспиту. 

2. Дотримання 

протиепідемічних заходів у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі у період 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

1. Про підсумки діяльності 

Івано-Франківського 

фахового коледжу в І 

семестрі 2020-2021 н.р. та 

завдання  щодо забезпечення 

якості освітнього процесу 

2. Про стан висвітлення 

інформації на офіційному 

веб-сайті коледжу згідно 

ліцензійно-акредитаційних 

вимог 

1. Про підготовку до 

проведення методичних 

тижнів ЦК (он-лайн, оф-

лайн). 

2. Про стан навчально-

методичного забезпечення 

навчальних дисциплін. Аналіз 

рубрики навчально-

методичне забезпечення на 

веб-сторінці коледжу. 

3. Про публікації наукової 

1. Ознайомлення з наказами  

та розпорядженнями  

ректорату, листів МОН та 

МОЗ України, Департаменту 

освіти, наууки та молодіжної 

політики Івано-Франівської 

ОДА. 

2. Про стан заповнення 

електронних журналів 

викладачами коледжу. 

Різне. 



4. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

5. Різне. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне 

3. Про узагальнення досвіду 

роботи, ефективність 

педагогічної діяльності та 

підвищення професійної 

кваліфікації в 

міжатестаційний період. 

4. Розгляд, обговорення, 

затвердження атестаційних 

характеристик педагогічних 

працівників Івано-

Франківського фахового 

коледжу, котрі підлягають 

атестації у 2021 році. 

5. Про погодження та 

рекомендації до друку 

навчально-методичної 

літератури викладачів 

коледжу 

6. Різне 

літератури викладачами 

коледжу. 

4. Різне. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

1. Інформація про підготовку 

до проходження 

переддипломної педагогічної 

практики студентами 4 курсу. 

2. Дотримання 

протиепідемічних заходів у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі у період 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне. 

1. Про підготовку та 

проведення засідання 

атестаційної комісії І рівня та 

атестацію педагогічних 

працівників. 

2. Про стан 

профорієнтаційної роботи у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4.Різне. 

  1. Ознайомлення з наказами  

та розпорядженнями  

ректорату, листів МОН та 

МОЗ України, Департаменту 

освіти, наууки та молодіжної 

політики Івано-Франівської 

ОДА. 

2. Організація самостійної 

роботи студентів як важливої 

складової фахової підготовки 

майбутніх фахівців. 

3. Різне. 

КВІТЕНЬ 

1. Підсумки атестації 

педагогічних працівників 

атестаційною комісією ІІІ 

рівня 

1. Про підготовку студентів 

до ДПА у формі ЗНО та 

державної атестації.  

2. Про підготовку до 

1. Про підготовку до вступної 

компанії 2021 року. 

2. Про організацію та ступінь 

готовності до ДПА у формі 

1. Про використання 

інформаційних інноваційних 

технологій у викладанні 

навчальних дисциплін в 

1. Ознайомлення з наказами  

та розпорядженнями  

ректорату, листів МОН та 

МОЗ України, Департаменту 



2. Стан перебігу підготовчого 

етапу впровадження 

методичної проблеми 

коледжу 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне 

проведення ІІ етапу 

(обласного, регіонального) 

олімпіад з навчальних 

дисциплін загальноосвітнього 

циклу 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне 

ЗНО для студентів ІІ курсу 

3. Про підсумки атестації 

педагогічних 

працівників атестаційною 

комісією І-ІІІ рівнів. 

4. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 

навчально-методичної 

літератури. Про визнання 

сертифікатів. 

умовах змішаного та 

дистанційного форматів 

навчання. 

2. Підведення підсумків 

роботи викладачів над  

методичними розробками, 

методичними вказівками та 

іншими методичними 

матеріалами. 

3. Різне. 

освіти, наууки та молодіжної 

політики Івано-Франівської 

ОДА. 

2. Стан відвідування 

навчальних занять у ІІ 

семестрі 2020-2021 н.р. 

3. Різне. 

ТРАВЕНЬ 

1. Про підготовку 

документації на замовлення 

дипломів для студентів-

випускників 

2. Про роботу студентського 

самоврядування 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

Різне 

1. Про підготовку попередніх 

планів роботи коледжу на 

2021-2022 н.р. 

2. Дотримання 

протиепідемічних заходів у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі у період 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне. 

  1. Ознайомлення з наказами  

та розпорядженнями  

ректорату, листів МОН та 

МОЗ України, Департаменту 

освіти, наууки та молодіжної 

політики Івано-Франівської 

ОДА. 

2. Про проходження практики 

студентами 4 курсів. 

3. Різне. 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Стан підготовки до 

проведення комплексних 

державних іспитів 

2. Аналіз виконання плану 

роботи коледжу за 2020-2021 

н.р 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне 

1. Про організацію та дієвість 

контролю за якістю 

освітнього процесу 

2. Про підсумки роботи 

Івано-Франківського 

фахового коледжу у 2020-

2021 н.р. 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне. 

1. Про  стан організації 

освітнього процесу у ІІ 

семестрі  2020-2021 н.р.  та  

завдання  колективу  щодо 

підвищення якості освіти 

майбутніх   фахівців.   Якість   

та успішність студентів за 

результатами заліково-

екзаменаційної сесії. 

2. Про підсумки проходження 

практики студентів Івано-

Франківського  коледжу  у  

2020-2021 н.р. 

3. Про підведення підсумків 

роботи коледжу в 2020-2021 

1. Про підсумки роботи 

навчально-методичної роботи 

коледжу за 2020-2021 н.р. 

2. Звіти голів циклових 

комісій про  результати 

проведеної роботи у другому 

семестрі 2020-2021 н.р. 

3. Про хід  виконання рішень 

попередніх методичних рад. 

4. Розгляд та обговорення 

перспективного плану роботи 

методичної ради на 2021-2022 

н.р. 

5. Різне.  

1. Про виконання 

індивідуальних планів роботи 

викладачів коледжу. 

2.  Ознайомлення з наказами  

та розпорядженнями  

ректорату, листів МОН та 

МОЗ України, Департаменту 

освіти, наууки та молодіжної 

політики Івано-Франівської 

ОДА. 

3. Про підсумки стану 

організації освітнього 

процесу у ІІ семестрі  2020-

2021 н.р.  та  завдання  

колективу  щодо підвищення 



н.р. 

4. Підсумки виконання 

наказів та розпоряджень 

ректорату, МОН та МОЗ 

України. 

5. Різне. 

якості освіти майбутніх   

фахівців.   Якість   та 

успішність студентів за 

результатами заліково-

екзаменаційної сесії. 

4. Різне. 

 


