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ПЛАН ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НА 2022 - 2023 Н.Р.

№ 
п/п Порядок денний Доповідач

ВЕРЕСЕНЬ

1 Обрання секретаря педагогічної ради на 
2022 -2023 н.р.

Педагогічна рада

2 Основні пріоритетні завдання 
педагогічного колективу на 2022-2023 н.р.

Тимошенко М.М.

3 Аналіз вступної кампанії 2022 р. Базилівська К.В.

4 Затвердження організаційно-правової 
документації на 2022-2023 н.р. Можарівська І.М.

ЛИСТОПАД

1

Про стан підготовки навчально- 
матеріальної бази коледжу до роботи в 
осінньо-зимовий період та стан охорони 
праці і пожежної безпеки

Демянов В.І., 
Сівченко О.В.

2

Системний підхід у діяльності соціального 
педагога та психолога щодо попередження 
насильства, булінгу в освітньому 
середовищі коледжу

Шваб І.М., 
Шаргіна О.Б. .

3

Аналіз результатів моніторингу якості 
знань здобувачів освіти із дисциплін 
«Математика», «Українська мова», 
«Іноземна мова», «Історія України» 
на 1 - 2 курсах

Зав. кафедрами, 
голови ц/к

4
План та перспективи проведення 
профорієнтаційної роботи в коледжі 
на 2022 - 2023 н.р.

Оліфір І.А.

5
Про стан висвітлення інформації на 
офіційний веб-сайт коледжу згідно 
ліцензійно-акредитаційних вимог

Можарівська І.М.

СІЧЕНЬ

1
Про підсумки діяльності ЖАТФК в І 
семестрі 2022 - 2023 н.р. та завдання щодо 
забезпечення якості освітнього процесу

Завідувачі відділеннями



2

Спрямування освітньої та управлінської 
діяльності педагогічного колективу на 
формування єдиного інформаційного 
простору коледжу з метою підвищення 
ефективності освітнього процесу

Можарівська І.М.,
Цуман Н.В., 
Левченко О.В.

3

Про затвердження правил прийому 2022 - 
2023 н.р. (пропозиції щодо термінів 
приймальної комісії, прийому документів, 
профорієнтаційної роботи)

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

БЕРЕЗЕНЬ

1 Про реалізацію внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти Цуман Н.В.

2
Про результати впровадження системи 
запобігання академічного плагіату у 
коледжі

Антипчук І.В.

3
Про стан і результати професійно- 
практичної підготовки студентів та 
організації співпраці з роботодавцями.

Горбатюк І.В.

4 Про стан фізичного виховання здобувачів 
освіти

Можарівський Р.В., 
Тібєйкіна Л.П.

ЧЕРВЕНЬ

1

Про стан організації освітнього процесу в 
II семестрі 2022 - 2023 н.р. та завдання 
колективу щодо підвищення якості освіти 
майбутніх фахівців.
Якість та успішність студентів за 
результатами заліково-екзаменаційної сесії.

Борак К.В., 
завідуючі відділеннями

2 Про підсумки проходження практики 
студентів ЖАТФК у 2022 - 2023 н.р. Горбатюк І.В.

3 Про підсумки атестації педагогічних 
працівників Можарівська І.М.

4 Інформація про проект педагогічного 
навантаження на 2023 - 2024 н.р. Борак К.В.

Заступник директора
з навчально-методичної роботи Інна МОЖАРІВСЬКА


