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Засідання № 1 

Серпень 2020 р. 

Порядок денний: 

1. Порядок організації початку нового навчального року, заходи щодо 

Тимчасового порядку організації освітнього процесу в умовах карантину. 

2. План навчально-виховної роботи педагогічного колективу на 2020-2021 н.р.  

(Заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної 

роботи). 

3. Підсумки вступної кампанії в 2020 році за денною формою навчання. 

(Секретар приймальної комісії). 

4. Звіт про підготовку матеріально-технічної бази коледжу до 2020-2021 н.р. та  

осінньо-зимового періоду. (Заступник директора з адміністативно-

господарської роботи). 

5. Різне. 

Засідання №2 

Вересень 2020 р. 

Порядок денний: 

1. Про профорієнтаційну роботу колективу коледжу на 2020-2021 н.р. (Фахівець 

з профорієнтації). 

2. Забезпечення студентів коледжу навчальною літературою. (Завідувач 

бібліотеки). 

3. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників у 2020-

2021н.р. (Завідувач навчально-методичного кабінету).  

4. Різне. 

Засідання №3 

Жовтень 2020 р. 

Порядок денний: 

1. Звіт голів циклових комісій щодо стану упровадження заходів по підготовці 

до дистанційної форми навчання. (Присяжнюк Д.В., Величко Т.Г., Гудзенко 

Н.М., Мазур А.В.). 

2. Аналіз результатів проведення діагностичних контрольних робіт в розрізі 

дисциплін, з яких здійснюється підготовка до ДПА у вигляді ЗНО-2021 для 

студентів 2 курсу. (Асауленко Л.М., Саволюк Т.Ю., Піддубна Н.В., Мисько 

О.О., Замкова Л.С., Брянська І.М.). 

3. Адаптація студентів нового набору до умов навчання у коледжі. (Психолог). 

4. Різне. 
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Засідання №4 

Листопад 2020 р. 

Порядок денний: 

1. Про профорієнтаційну роботу колективу коледжу на 2020-2021н.р. (Фахівець 

з профорієнтації).  

2. Стан упровадження заходів з безпеки життєдіяльності та охорони праці у 

коледжі в умовах карантину. (Інженер з охорони праці). 

3. Форми та методи роботи кураторів зі студентами, які пропускають заняття без 

поважних причин. (Голова циклової комісії кураторів груп). 

4. Різне. 

Засідання № 5 

Грудень 2020 р. 

Порядок денний: 

1. Розгляд і затвердження правил прийому до Відокремленого структурного 

підрозділу «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» в 2021-2022 н.р. (Секретар приймальної комісії). 

2. Стан навчально - методичного забезпечення викладання дисциплін «Правила 

дорожнього руху», «Основи керування автомобілем» та рівень навчальних 

досягнень студентів. (Завідувач навчально-методичного кабінету). 

3. Система організації виховної роботи у гуртожитках коледжу в умовах 

карантину. (Вихователі гуртожитків). 

4. Різне. 

Засідання № 6 

Січень 2021 р. 

Порядок денний: 

1. Аналіз успішності студентів та відвідування занять на денному відділенні за 

І семестр та основні напрямки роботи у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. (Заступник 

директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи). 

2. Організація та проведення навчальної, виробничої та переддипломної 

практики студентів у 2020-2021 н.р. (Завідувач навчально-виробничої 

практики). 

3. Ознайомлення педагогічного колективу з передовим педагогічним досвідом 

викладача. (Сенченко Ю.А., Мазур А.В.). 

4. Різне.  
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Засідання № 7 

Лютий 2021 р. 

Порядок денний: 

1. Звіт про роботу викладачів циклової комісії електротехнічних дисциплін. 

(Голова циклової комісії електротехнічних дисциплін). 

2. Результати роботи спортивних гуртків та секцій на базі коледжу у 2020-

2021н.р.(Керівник фізичного виховання). 

3. Аналіз стану рівня захворюваності студентів та працівників коледжу у 

осінньо-зимовий період та рекомендації щодо профілактичних заходів 

попередження захворюваності у весняний період 2020-2021 н.р. (Медична 

сестра). 

4. Різне.  

Засідання № 8 

Березень 2021 р. 

Порядок денний: 

1. Про стан професійно-практичної підготовки студентів та організації співпраці 

з роботодавцями (Завідувач навчально-виробничої практики). 

2. Робота гуртків художньої самодіяльності коледжу в умовах карантину 

(Стецюк А.П.). 

3. Стан профорієнтаційної роботи у коледжі. (Фахівець з профорієнтації). 

4. Різне.  

 

Засідання № 9 

Квітень 2021 р. 

Порядок денний: 

1. Стан навчально-виховної роботи на відділенні «Інженерно-агрономічне» 

(Завідувач відділення). 

2. Результати атестації педагогічних працівників (Завідувач навчально-

методичного кабінету). 

3. Основні психологічні прийоми у процесі стимулювання студентів до 

навчальної діяльності. (Психолог). 

4. Різне. 
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Засідання № 10 

Травень 2021 р. 

Порядок денний: 

1. Аналіз змін у матеріально-технічному та навчально-методичному 

забезпеченні відділення «Електрифікація і автоматизація сільського 

господарства» у 2020-2021 н.р.. (Завідувач відділення).  

2. Завдання колективу по підготовці матеріально-технічної бази до 2021-

2022н.р. (Заступник директора з адміністративно-господарської роботи). 

3. Стан профорієнтаційної роботи в коледжі (Фахівець з профорієнтації). 

4. Різне. 

Засідання № 11 

Червень 2021 р. 

Порядок денний: 

1. Аналіз успішності студентів та відвідування занять на денному відділенні за ІІ 

семестр 2020-2021 н.р. (Заступник директора з навчальної роботи, заступник 

директора з виховної роботи) 

2. Підсумки роботи навчально-методичного кабінету у 2020-2021 н.р. щодо 

удосконалення структури, форми і змісту методичної роботи з педагогічними 

працівниками. (Завідувач навчально-методичного кабінету). 

3. Аналіз результатів складання студентами коледжу ДПА у вигляді ЗНО в 

розрізі дисциплін у 2020-2021 н.р. (Заступник директора з навчальної 

роботи). 

4. Різне. 

 

 


