


НАРАДА ПРИ 

ДИРЕКТОРОВІ 

АДМІНІСТРАТИВНА 

РАДА 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА МЕТОДИЧНА РАДА ІНСТРУКТИВНО-

МЕТОДИЧНА РАДА 
 

СЕРПЕНЬ 
 

 1.Про стан переведення 
студентів та сформованість 

контингенту станом 

на 2022-2023 н.р. 
2.Про протиепідемічні заходи 

у Івано-Франківському 

фаховому коледжі на період 
карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19).  

3.Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4.Різне 

1.Організаційні питання 
(виведення складу педради 

осіб, що вибули, введення 

нових працівників, вибори 
секретаря педради). 

2.Про підготовку до початку 

та особливості організації 
освітнього процесу в 2022-

2023 н.р. 

3.Про підсумки вступної 

кампанії 2022 року, стан 
формування контингенту 

студентів коледжу, завдання 

колективу щодо підвищення 
ефективності 

профорієнтаційної роботи 

4.Про невідкладні заходи 

щодо впровадження в 
освітній процес технологій 

дистанційного (змішаного) 

навчання з дотриманням 
вимог безпеки та цивільного 

захисту 

5.Про акредитацію 
спеціальностей у 2022-2023 

н.р. 

6.Про плани роботи коледжу 

на 2022-2023 н.р. 
7.Про стан кадрового та 

навчально-методичного 

забезпечення освітнього 
процесу 

8.Різне. Про проведення 

інструктажів 
 

   

 

ВЕРЕСЕНЬ 



 

1. Про особливості 
проведення навчальних 

занять у змішаному форматі 

2. Організація чергування 
викладачів коледжу в 

гуртожитку, стан дотримання 

внутрішнього розпорядку 

(заступник директора з 
навчально-виховної роботи, 

вихователь) 

3. Про особливості організації 
освітнього процесу в умовах 

навчання змішаної форми 

4. Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

5. Різне. 

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.Про особливості 
проведення навчальних 

занять у період воєнного 

стану. 
4.Про особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

навчання змішаної форми. 

5.Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України. 

6.Різне. 

 1. Основні напрямки роботи 
методичної ради коледжу та 

завдання циклових комісій на 

2021-2022 н.р. в контексті 
основних засад Законів 

України «Про фахову 

передвищу освіту» та «Про 

освіту» 
2. Особливості педагогічного 

супроводу науково-дослідної 

роботи студентів випускних 
курсів. Обговорення тематики 

курсових робіт (проектів) на 

2021-2022 навчальний рік. 
3. Стан підготовки навчально-

методичних комплексів із 

начальних дисциплін та 

практик,  особливості 
індивідуальних планів роботи 

викладачів 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

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 проблеми адаптації 
студентів нового набору та 

затвердження плану заходів 

по створенню сприятливих 

умов для успішної їх 
адаптації в умовах пандемії 

2. Стан ведення документації 

педагогічної практики. 
3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Про організацію атестації 
педагогічних працівників. 

5. Різне 

 

1. Про підготовку до вступної 
кампанії 2023 року 

(пропозиції щодо формування 

складу екзаменаційних, 

фахових, предметних та 
відбіркових комісій з 

прийому документів. 

Профорієнтаційна робота). 
2. Про підготовку та 

проведення Дня відкритих 

дверей коледжу  

3. Про стан наповнення та 
оновлення навчально-

методичного забезпечення 

дисциплін. 
4. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 

1. Теорія та технологія 
атестації педагогічних 

працівників 

Компетентність педагога та 

його самоосвіта   
2. Персональний сайт 

(сторінка) викладача як 

ефективний інструмент  
організації самостійної 

пізнавальної діяльності 

3. Роль особистості керівника 

групи у формуванні творчо-
працездатного студентського 

колективу 

 



навчально-методичної 
літератури. Про визнання 

сертифікатів. 

 

 
 

 
 

ЛИСТОПАД 
 

1. Про хід профорієнтаційної 

роботи. Проведення Дня 
відкритих дверей (онлайн та 

офлайн). 

2. Про стан викладання 

фахових методик на 
спеціальностях 022 Дизайн, 

113 Прикладна математика  

3. Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне 

1. Підсумки перевірки е-

журналів академічних груп 
2. Дотримання 

протиепідемічних заходів у 

Івано-Франківському 

фаховому коледжі у період 
поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

3.Про хід профорієнтаційної 
роботи. Проведення Дня 

відкритих дверей (онлайн та 

офлайн). 

4.Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

   

 

ГРУДЕНЬ 
 

1. Про закінчення І семестру 

2022-2023 н.р. та завдання 
колективу щодо підвищення 

якості знань студентів. 

2. Про ведення викладачами 

коледжу е-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 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.Про закінчення І семестру 

2022-2023 н.р. та завдання 
колективу щодо підвищення 

якості знань студентів. 

1. Про затвердження правил 

прийому до ВСП «Івано-
Франківський  фаховий 

коледж Прикарпатського 

національного університету 

імені Василя Стефаника» 
(пропозиції щодо термінів 

приймальної комісії, прийому 

документів, 
профорієнтаційної роботи) у 

2023 році. 

2. Про проведення зимової 
заліково-екзаменаційної сесії, 

підготовка до ДА студентів 

1. Змішане навчання: сутність 

та переваги. Впровадження 
хмарних технологій в 

освітній процес: технічні 

аспекти, переваги і 

перспективи 
2. Онлайн-тести – сучасна 

альтернатива традиційним 

засобам контролю 
3. Відеоконференція – 

ефективний інструмент 

сучасної освіти 
4. Інформаційне середовище 

бібліотеки коледжу в 

 



5.Про ведення викладачами 
коледжу е-журналів 

академічних груп, журналів 

керівників груп, книги 

взаємовідвідування занять, 
заповнення відомостей тощо. 

6.Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 
листів МОН та МОЗ України 

спеціальнсті 241 Готельно-
ресторанна справа 

 

3. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 
навчально-методичної 

літератури; визнання 

сертифікатів про підвищення 
кваліфікації 

контексті сучасних потреб 
освіти та шляхи його 

вдосконалення 

 

СІЧЕНЬ 
 

1. Про виконання заходів з 

профілактики травматизму 

2. Аналіз роботи педагогічних 

працівників, котрі 
атестуються у 2023 році 

3. Аналіз індивідуального 

контролю роботи викладачів 
коледжу за І семестр 2022-

2023 н.р. 

4. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 
листів МОН та МОЗ України 

5. Різне 

1. Результати огляду 

навчальних аудиторій. 

2. Стан роботи з охорони 

праці і техніки безпеки  
3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату у 

Івано-Франківському 
фаховому коледжі у період 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

4. Про виконання заходів з 
профілактики травматизму 

5.Аналіз роботи педагогічних 

працівників, котрі 
атестуються у 2022 році 

6.Аналіз індивідуального 

контролю роботи викладачів 
коледжу за І семестр 2022-

2023 н.р. 

Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 
листів МОН та МОЗ України 

Різне 

   

 

ЛЮТИЙ 
 

1. Про стан підготовки 

студентів-випускників до 
складання Державного 

кваліфікаційного 

1. Про дотримання правил 

внутрішнього розпорядку 
2. Про підготовку до атестації 

педагогічних працівників 

1. Про підсумки діяльності 

Івано-Франківського 
фахового коледжу у І 

семестрі  2022-2023 н.р.  та  

1. Організація 

профорієнтаційній роботи – 
складова освітнього процесу 

підготовки кваліфікованих 

 



комплексного іспиту 
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 

коледжу, котрі атестуються у 
2023 році 

3. Про підготовку до 

проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських предметних 
олімпіад серед студентів ВНЗ 

І-ІІ р.а. 

4. Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

5. Різне 

завдання  колективу  щодо 
підвищення якості освітнього 

процесу 

2. Про узагальнення досвіду 

роботи, ефективність 
педагогічної діяльності та 

підвищення професійної 

кваліфікації в 
міжатестаційний період 

3. Розгляд, обговорення, 

затвердження атестаційних 

характеристик педагогічних 
працівників Івано-

Франківського фахового 

коледжу, котрі атестуються у 
2023 році  

4. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 
навчально-методичної 

літератури; визнання 

сертифікатів про підвищення 

кваліфікації 

спеціалістів 
2. Реноме (імідж) викладача 

як основа підвищення 

конкурентоспроможності 

ВНЗ: парадигма сучасного 
освітнього процесу 

3. Інформаційне забезпечення 

цикловими комісіями сайту 
коледжу – ефективний засіб 

створення позитивного 

іміджу закладу професійної 

освіти. 

 

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. Особливості викладання 
інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» у Новій 

українській школі в контексті 
педагогіки партнерства.  

Сучасні проблеми викладання 

природничих наук в контексті 

компетентнісного підходу 
2. Запозичення STEAM-

технології в освітній процес 

3. Розвиток пізнавальної 
самостійності та креативних 

компетентностей студентів 

через пошуково-дослідницьку 
роботу. 

 

КВІТЕНЬ 



 

1. Підсумки атестації 
педагогічних працівників 

атестаційною комісією ІІІ 

рівня 
2. Стан перебігу виконавчого 

етапу впровадження 

методичної проблеми 

коледжу 
3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 
4. Різне 

1. Про підготовку студентів 
до ДПА у формі ЗНО та 

державної атестації.  

2. Про підготовку до 
проведення ІІ етапу 

(обласного, регіонального) 

олімпіад з навчальних 

дисциплін загальноосвітнього 
циклу 

3. Розгляд наказів та 

розпоряджень ректорату, 
листів МОН та МОЗ України 

4. Різне 

1. Про підготовку до вступної 
компанії 2023 року. 

2. Про організацію та ступінь 

готовності до ДПА (ЗНО) 
студентів ІІ курсу 

3. Про підсумки атестації 

педагогічних 

працівників атестаційною 
комісією І-ІІІ рівнів. 

4. Про виконання плану 

профорієнтаційної роботи та 
виконання плану заходів 

5. Різне. Про погодження та 

рекомендації до друку 
навчально-методичної 

літератури. Про визнання 

сертифікатів. 

 

  

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 
2023-2024 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. Особливості тренінгових 

технологій виховання 
лідерських якостей майбутніх 

спеціалістів (випускників 

коледжу) 
2. Особистістно-орієнтований 

підхід як умова для 

саморозвитку випускників 
коледжу 

3. Педагогічна практика як 

засіб формування 

професійної компетентності 
майбутнього вчителя 

трудового навчання. 

4. Підведення підсумків 
роботи методичної ради 

коледжу за 2022-2023 н.р. 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 



 

1. Стан підготовки до 
проведення комплексних 

державних кваліфікаційних  

іспитів. 
2. Аналіз виконання плану 

роботи коледжу за 2022-2023 

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 2022-

2023 н.р. 

3. Розгляд наказів та 
розпоряджень ректорату, 

листів МОН та МОЗ України 

4. Різне. 

1. Про  стан організації 
освітнього процесу у ІІ 

семестрі  2022-2023 н.р.  та  

завдання колективу  
щодо підвищення якості 

освіти майбутніх   фахівців.   

2. Про підсумки проходження 

практики студентів Івано-
Франківського коледжу у  

2022-2023 н.р. 

3. Про підведення підсумків, 
виконання планів роботи 

коледжу в 2022-2023 н.р. 

Підсумки виконання наказів 
та розпоряджень ректорату, 

МОН та МОЗ України 

4. Різне. Визнання 

сертифікатів про підвищення 
кваліфікації 

 

  

 


