ПЛАН
роботи педагогічної ради
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету
на 2017-2018 навчальний рік
№

Зміст роботи

1

Впровадження нових нормативних і
директивних документів МОН України
та Департаменту освіти і науки –
постійно
Виконання попередніх рішень
педагогічної ради (на кожну наступну
педагогічну раду)

2

1

2

Звіт відповідального секретаря
приймальної комісії за підсумками
прийому 2017 року та з організації
заходів прийому в 2018 р.
Стан підготовки матеріально-технічної
бази до 2017-2018 навчального року.

3

Аналіз роботи педколективу за
2016-2017 н.р. та визначення основних
напрямів діяльності колективу на
2017-2018 н.р. Затвердження
комплексного плану роботи колективу
на 2017-2018 н.р. Основні напрямки та
зміст роботи педагогічного колективу
над реалізацією генеральної проблеми
на 2017-2021 роки та освітньої
проблеми на 2017-2018 н.р.

4

Затвердження складу методичної,
бібліотечної рад, ради з
профілактики правопорушень,
атестаційної комісії, групи
контролю якості навчання.

1

Підсумки тематичної атестації
студентів за вересень – жовтень.
Підготовка та проведення семестрових
екзаменів та ДПА студентів. Рівень
виконання планів і програм з
дисциплін, що виносяться на екзамен.

2

Шляхи гуманізації змісту освіти в
сучасному коледжі. Організація та
дієвість контролю за якістю
освітнього процесу.

3

Виконання заходів з адаптації
студентів нового набору.

Готує

Доповідає

Сорока Т.І.,
директор

Сорока Т.І., директор

Голова педради,
секретар

Голова педради,
секретар

Серпень
Голови циклових
комісій

Скулкіна О.М.,
відповідальний
секретар приймальної
комісії
Лукіша М.Т.,
Лукіша М.Т., заступник
заступник директора директора
з АГЧ
з АГЧ
Лапінська О.О.,
Лапінська О.О.,
заст.директора з
заступник директора
НМР;
з НМР
Помогайбо Ю.В.,
методист

Помогайбо Ю.В.,
методист

Листопад
Заступник
директора з НМР;
зав.відділеннями;
голови ЦК;
методист
Лапінська О.О.,
заст. директора з
НМР;
Помогайбо Ю.В.,
методист; завідуючі
відділеннями;
голови ЦК
Керівники груп
нового набору;
практичний
психолог, викладачі
загальноосвітніх
дисциплін

Помогайбо Ю.В.,
методист

Баранова Л.Б.,
Пата П.С., завідуючі
відділеннями

Голови ЦК

Керівники груп нового
набору, практичний
психолог, викладачі
загальноосвітніх
дисциплін

Відмітка про
виконання

4

5

1

2

3

4
5

1

2

3

4

Робота атестаційної комісії.
Впровадження перспективного
педагогічного досвіду викладачів, що
претендують на присвоєння вищої
кваліфікаційної категорії (або звання
«викладач-методист»)

Викладачі, що прете- Викладачі, що
дують на присвоєння претендують на
вищої
присвоєння вищої
кваліфікаційної
кваліфікаційної
категорії;
категорії,
Помогайбо Ю.В.,
Помогайбо Ю.В.,
методист
методист
Шляхи вдосконалення
Євменова С.В. спеціа- Євменова С.В.,
профорієнтаційної роботи в
ліст довузівської
спеціаліст довузівської
навчальному закладі в 2017-2018н.р.
підготовки
підготовки
Січень
Стан навчальної, науково-методичної, Помогайбо Ю.В.,
Лапінська О.О.,
виробничої та виховної роботи в 2017 методист; КарасьВ.М., заступник директора
році в коледжі та планування роботи
заст. директора з
з НМР
на 2018 р.
НВР, Лукіша М.Т.,
заступник директора
з АГЧ
Аналіз моніторингу якості
Баранова Л.Б.,
Баранова Л.Б.,
загальноосвітньої та фахової
Пата П.С.,
Пата П.С.,
підготовки за І семестр 2017-2018 н.р. зав. відділеннями
зав. відділеннями
Результати фронтальної перевірки
Лапінська О.О.,
Лапінська О.О.,
дисциплін загальноосвітньої підготовки заступник директора заступник директора
(англійська мова, фізика, фізична
з НМР;
з НМР;
культура).
Помогайбо Ю.В.,
Помогайбо Ю.В.,
методист;
методист;
Баранова Л.Б.,
Баранова Л.Б.,
Пата П.С., завідуючі Пата П.С.,
відділеннями
зав. відділеннями
Інформаційні сервісні послуги
БібліотекаріХарламова Т.М.,
бібліотеки.
бібліографи
зав.бібліотекою
Затвердження іменних стипендій за
Керівники груп
Карась В.М., заступник
підсумками І семестру 2017-2018 н.р.
директора з НВР
Березень
Форми і методи роботи комісій щодо
Пата П.С.,
Голови циклових
ліквідації академічної заборгованості та Баранова Л.Б.
комісій;
забезпечення високої якості знань
зав. відділеннями;
голови випускаючих
студентів. Рівень виконання Положення Помогайбо Ю.В.,
циклових комісій
про циклову комісію навчального
методист;
закладу.
Лапінська О.О.,
заст.директора з
НМР; голови
циклових комісій;
голови випускаючих
циклових комісій
Зміцнення зв’язків з роботодавцями, зі Фахівці відділу
Петрушенко І.О.,
службами сприяння
кадрів, фахівець з
фахівець відділу кадрів,
працевлаштуванню, зв’язок з
працевлаштування
Скулкіна О.М., фахівець
випускниками.
з працевлаштування
Розвиток студентського
Карась В.М.,
Карась В.М., заступник
самоврядування.
заступник директора директора з НВР
з НВР, керівники
груп
Організація охорони праці в коледжі.
Завідуючі
Пантюхін О.Ф.,
Санітарний стан кабінетів,
лабораторіями і
головний інженер з ТБ
лабораторій та контроль за безпекою
майстернями;
начального обладнання.
Лукіша М.Т.,
заступник директора
з АГЧ

1

2

3
4

Результати фронтальної перевірки з
дисциплін циклу природничо-наукової
підготовки (комп’ютерна техніка,
менеджмент, маркетинг), гуманітарної
та соціально-економічної підготовки
(основи філософських знань, українська
мова за професійним спрямуванням),
професійної та практичної підготовки
(електропостачання підприємств і
цивільних споруд, технічна механіка).
Ефективність виконання плану
спортивно-масової, оздоровчої роботи
студентів коледжу в 2017-2018н.р.

Кадровий потенціал коледжу.
Контроль за працевлаштування
Звіт про роботу студентського
самоврядування.

1

Підсумки роботи навчального закладу
за 2017-2018н.р. Перспектива розвитку
коледжу в 2018-2019 н.р. Інформація
про проект педнавантаження на
2018-2019н.р. Результати атестації
загальноосвітньої підготовки
студентів.

2

Аналіз моніторингу якості
загальноосвітньої та фахової
підготовки за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
Аналіз проведення державної атестації
та роботи ДКК.
Якість написання курсових та
дипломних робіт.
Інноваційний потенціал практичної
підготовки майбутніх фахівців.
Виконання плану практичного
навчання.
Представлення студентів коледжу, що
можуть бути рекомендовані педрадою
для вступу до ШІ СумДУ чи СумДУ на
денну форму навчання на умовах
державного фінансування
Затвердження іменних стипендій за
підсумками І семестру 2017-2018 н.р.

3

4

5

Травень
Лапінська О.О.,
Баранова Л.Б., Пата П.С.,
заступник директора завідуючі відділеннями
з НМР;
Помогайбо Ю.В.,
методист;
голови ЦК

Викладачі фізичного Данюченко М.І.,
виховання
керівник фізичного
виховання; Ковтун В.О.,
голова циклової комісії
фізичного виховання та
дисципліни «Захист
Вітчизни»
Голови циклових
Петрушенко І.О.,
комісій
фахівець відділу кадрів
Голова студентського Голова студентського
комітету
комітету
Червень (липень)
Лапінська О.О., заст. Лапінська О.О.,
директора з НМР;
заступник директора з
Помогайбо Ю.В.,
НМР;
методист;
Помогайбо Ю.В.,
Царенко А.Г.,
методист
завідувач з
навчальновиробничої практики;
Карась В.М.,
заступник директора
з НВР
Пата П.С.,
Керівники ДП і КП
Баранова Л.Б.,
зав. відділеннями;
голови випускаючих
ЦК;
керівники ДП і КП
Завідувач з
навчальновиробничої практики,
керівники практик
Зав. відділеннями

Завідувач з навчальновиробничої практики,
керівники практик

Керівники груп

Карась В.М., заступник
директора з НВР

Сорока Т.І., директор

Голова педагогічної ради

Т.І. Сорока

Секретар

Ю.В. Помогайбо

