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Лисичанськ 



ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

Дата Порядок денний Відповідальні Доповідачі 

Серпень 

27.08.21 

1 засідання   

 1. Про аналіз результатів 

роботи педагогічного 

колективу за 2020-2021 

н.р. Перспективи та 

стратегия розвитку 

закладу, пріоритетні 

напрямки роботи на 

2021-2022 н.р. 

Директор 

Заступник 

директора 

Директор 

 2.Про затвердження: 

 - Річного Плану роботи 

педагогічного коледжу 

на 2021-2022 н.р 

 - Плану засідань 

педагогічної ради 

коледжу на 2021-2022 

н.р.; 

-Графіку навчального 

процесу на 2021-2022 

н.р., інших планів за 

всіма напрямками 

діяльності коледжу та 

положень. 

Заступник 

директора 

Методист 

 3. Про затвердження 

навчальних планів 

нового набору на основі 

базової та повної 

середньої освіти за 

спеціальностями: 012 

Дошкільна освіта, 231 

Соціальна робота.  

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 

 4. Про затвердження 

педагогічного 

навантаження на 2021-

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 



2022 н.р.  

 5.Про визнання 

результатів підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників коледжу  

Методист Методист 

 6. Про результати 

прийому у 2021 році до 

педагогічного коледжу  

Відповідальний 

секретар ПК 

Відповідальний 

секретар ПК 

 7. Про організацію 

освітнього процесу під 

час пандемії CОVID-19 

та безпеку 

життєдіяльності 

співробітників і 

студентів коледжу. 

Результати медичного 

огляду  

Інженер з ОП Інженер з ОП 

 8.Поточні питання  Адміністрація Адміністрація 

 2 засідання   

     

Жовтень  

08.10.2021 

1.Про організацію 

профорієнтаційної 

роботи у коледжі у 2021-

2022 н.р. 

Заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

Заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

 2. Про результати 

адаптації студентів 

педагогічного коледжу 

до навчально-виховного 

процесу в умовах 

карантину під час 

пандемії CОVID-19.  

Куратори груп 

нового набору 

Куратори груп 

нового набору 

 3.Про стан 

загальноосвітньої 

підготовки здобувачів 

фахової передвищої 

освіти коледжу. 

Голова ЦК ЗОД Голова ЦК ЗОД 

 4. Поточні питання    

Листопад 

26.11.21 

3 засідання   



 1. Про законодавче 

регулювання освітньої 

діяльності закладів 

фахової передвищої 

освіти  

Методист Методист 

  2. Про організацію 

роботи приймальної 

комісії у 2022 році. 

Директор 

 

Відповідальний 

секретар ПК 

 3. Про розгляд і 

схвалення нових 

Положень коледжу 

згідно із Законами 

України «Про фахову 

передвищу освіту» та у 

зв’язку зі зміною назви 

коледжу. 

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 

 3.Поточні па итання    

Січень  

28.01.22 

4 засідання   

 1. Про підсумки зимової 

заліково-екзаменаційної 

сесії 2021/22 н.р.  

Заступник 

директора 

Куратори груп 

 2.Про розгляд та 

затвердження форми 

сілабусів для соціально-

педагогічних та 

психолого-педагогічних 

дисциплін підготовки 

фахових молодших 

бакалаврів за 

спеціальностями 012 

Дошкільна освіта та 231 

Соціальна робота  

Голови циклових 

комісій. 

 

Голови 

циклових 

комісій. 

 

 

 3. Про підсумки роботи 

приймальної комісії у 

2021 році, організацію 

роботи в 2022 році та 

організацію 

профорієнтаційної 

Відповідальний 

секретар ПК 

Відповідальний 

секретар ПК 



роботи. Затвердження 

Правил прийому на 2022 

рік  

 4. Про роботу органів 

студентського 

самоврядування  

Відповідальна за 

соціально-

гуманітарну 

роботу 

Відповідальна 

за соціально-

гуманітарну 

роботу 

 5.Поточні питання    

Березень  

25.03.22 

5 засідання   

 1. Про організацію та 

проведення виробничої 

/переддипломної / 

практики студентів у 

2021-2022 н.р.   

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 

 2. Про хід атестації 

педагогічних 

працівників та 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації. 

Директор Методист 

 3 Про організацію ДПА 

у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Заступник 

директора 

Куратори груп 

Заступник 

директора 

 4. Затвердження голів 

державної 

екзаменаційної комісії. 

Заступник 

директора 

Директор 

Травень 

27.05.22 

6 засідання   

 1 Про результати 

захисту курсових 

проектів 

Керівники Заступник 

директора 

 2. Допуск студентів 

випускних груп до 

державних іспитів 

Куратори груп Заступник 

директора 

 3.Поточні питання    

Червень 

27.06.20 

7 засідання   

 1. Про результати Куратори груп Відповідальна 



соціально-гуманітарної 

роботи у 2021/2022 н.р 

за соціально-

гуманітарну 

роботу 

 2 Про підсумки літньої 

заліково-екзаменаційної 

сесії 2021/2022 н.р.та 

переведення студентів 

коледжу на наступний 

навчальний рік 

Заступник 

директора 

Куратори груп 

Заступник 

директора 

 3.Аналіз виконання 

рішень педагогічних рад 

за 2021-2022 н.р. 

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 

 

 


