Розглянуто і затверджено
педагогічною радою коледжу
31.08.2016 р.
Голова педагогічної ради
________________ П.А. Білик
П Л А Н
роботи педагогічної ради Коледжу
КрНУ імені Михайла Остроградського
на 2016-2017 навчальний рік
№
п/п

Заходи

Відповідальний
за виконання

1 засідання
31 серпня 2016 року
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
.

Вибори секретаря педагогічної ради на 2016-2017
навчальний рік
Затвердження:
 затвердження плану роботи педагогічної ради;
- затвердження складу педагогічної ради;
- затвердження складу адміністративної ради;
- графіку навчального процесу на 2016-2017 н.р.
- плану роботи коледжу на 2016-2017 н.р.;
- голів циклових комісій;
- складу методичної ради;
- складу комісії з стандартизації;
- планів робіт відділень на 2016-2017 н.р.;
- завідувачів кабінетів і лабораторій;
- складу комісії з працевлаштування випускників;
- класних керівників академічних груп;
- складу ради з виховання;
- студентської ради;
- склад атестаційної комісії;
- ради гуртожитку.
Звіт директора коледжу про підсумки роботи у
2015-2016 н.р.
Хід ліквідації академічної заборгованості
студентами за ІІ семестр 2015-2016 н.р.
Затвердження навантаження викладачам на 20162017 н.р. з урахуванням виконання плану прийому
Затвердити рекомендації щодо укладання
контрактів з педагогічними працівниками та
керівниками на 2016-2017 н.р.
Затвердження списку працівників, які підлягають
атестації у 2017 році
Задачі колективу коледжу на 2016-2017 н.р.
Затвердити план комісії з профорієнтаційної
роботи
Різне

Білик П.А.
Білик П.А.
Білик П.А.
Білик П.А.
Левченко Р.В.
Левченко Р.В.
Левченко Р.В.
Левченко Р.В.
Правда В.М.
Білик П.А.
Правда В.М.
Правда В.М.
Дашко Л.В.
Дашко Л.В.
Дашко Л.В.
Білик П.А.
Зав.відділеннь
Левченко Р.В.
Білик П.А.
Адаменко Г.Д.
Білик П.А.
Дашко Л.В.
Зав.відделеннь

Відмітка про
виконання

2

2 засідання
25 жовтня 2016 року
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Затвердження плану заходів з роботи коледжу у
зимовий період згідно наказу № 16-ОД від
19.07.2016 р.
Готовність навчально-лабораторної бази до
проведення лабораторних і практичних робіт
студентами з усіх спеціальностей
Стан методичного забезпечення дисциплін
навчального плану підготовки молодших
спеціалістів з спеціальності «Обслуговування та
ремонт електропобутової техніки» (наявність УМК
та його повнота)
Затвердити графік проведення контрольних робіт
для самоаналізу спеціальності «Обслуговування та
ремонт електропобутової техніки»
Стан методичного забезпечення дисциплін
загальноосвітнього циклу для проведення атестації
на право здійснення загально-освітньої підготовки
(наявність УМК та його повнота)
Затвердити графік проведення контрольних робіт
для самоаналізу з дисциплін загально-освітньої
підготовки
Підготовка справи для проведення атестації на
право здійснення загально-освітньої підготовки
Підготовка справи до продовження ліцензії з
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
«Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади
громадян України»
Різне

Промашкін С.В.
Правда В.М.

Адаменко Г.Д.
Левченко Р.В.
Адаменко Г.Д.
Левченко Р.В.
Литвиненко І.О.
Адаменко Г.Д.
Левченко Р.В.
Адаменко Г.Д.
Левченко Р.В.
Адаменко Г.Д.
Левченко Р.В.
Дашко Л.В..
Адаменко Г.Д.

3 засідання
22 листопада 2016 року
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Стан відвідування навчальних занять студентами
Підсумки атестації студентів за перший семестр
2016-2017 н.р.
Стан методичного забезпечення до продовження
ліцензії з надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти «Підготовка до вступу у вищі навчальні
заклади громадян України»
Стан забезпечення наскрізними програмами
практичної підготовки спеціальності
«Обслуговування та ремонт електропобутової
техніки»
Задачі педагогічного колективу з правового
виховання студентів
Про стан охорони праці та техніки безпеки в
коледжі
Звіт медпрацівника про стан медичних оглядів і
щеплень студентів та працюючих
Різне

Зав. відділеннь
Дашко Л.В.
Левченко Р.В.
Адаменко Г.Д.

Правда В.М.
Дашко Л.В.
Жирна Н.Ю.
Кармазін О.Д.
Дубинецька О.М.

3

4 засідання
27 грудня 2016 року
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Стан підготовки до дипломного проектування
спеціальностей «Обслуговування і ремонт
електропобутової техніки», «Зварювальне
виробництво»
Стан підготовки справи до продовження ліцензії з
надання освітніх послуг , пов’язаних з
одержанням повної загальної середньої освіти
Стан підготовки до акредитації спеціальності
«Обслуговування та ремонт електропобутової
техніки» та справи до продовження ліцензії з
надання освітніх послуг «Підготовка до вступу у
вищі навчальні заклади громадян України»
Звіт двох класних керівників про виконану роботу
Задачі педагогічного колективу з патріотичного
виховання студентів
Різне

Габузян Г.В.
Матюха С.В.
Адаменко Г.Д.
Левченко Р.В.
Адаменко Г.Д.
Габузян Г.В.
Дашко Л.В.

Дашко Л.В.

5 засідання
21 лютого 2017 року
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Підсумки екзаменаційної сесії за перший семестр
2016-2017 н.р.
Фінансовий звіт головного бухгалтера за 2016 рік
Затвердження кошторису на 2017 рік
Особливості нарахування академічних та
соціальних стипендій з 01.01.2017 р.
Профорієнтаційна робота в коледжі

Зав.відділеннь

Інформація про стан справ у коледжі щодо
запобігання та виявлення корупції
Різне

Нагнибіда В.Я.

Карпенко Т.Л.
Карпенко Т.Л.
Дашко Л.В.
Дашко Л.В.

6 засідання
25 квітня 2017 року
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6

Результати виконання завдань переддипломної
практики за всіма спеціальностями.
Про хід підготовки до дипломного проектування
студентами спеціальностей ЗВ, ЛВ, ОА, ВА,
КМ,ОПН,ОМ.
Підсумки атестації студентів за другий семестр
2016-2017 н.р.
Результати перевірки виконання розкладу
навчальних занять у другому семестрі 2016-2017
н.р.
Про результати проведення профорієнтаційної
роботи та підготовчих курсів
Різне.

Правда В.М.
Зав.відділеннь
Зав.відділеннь
Левченко Р.В.
Дашко
Зав.відділеннь

7 засідання
4 липня 2017 року
7.1.

Підсумки роботи педагогічного колективу коледжу
за 2016-2017 н.р.

Білик П.А.

4

7.2.
7.3.
7.4.
7.5
7.6.

7.7.
7.8.

Переведення студентів на наступний курс
Результати державних іспитів та захисту
дипломних проектів
Розгляд попереднього педагогічного навантаження
на 2017-2018н.р.
Про стан матеріально технічної бази та задачі
колективу по її збереженню
Визначення:
- кращого керівника академічної групи;
- кращого завідуючого кабінетом;
- голови циклової комісії.
Результати атестації педагогічних працівників
Різне

Заступник директора
з навчальної роботи

Зав.відділеннь
Зав.відділеннь
Левченко Р.В.
Промашкін С.В.

Дашко Л.В.
Адаменко Г.Д.

Р.В. Левченко

