
№ засідання, 

місяць
Питнання до розгляду Відповідальні

1. Про регламент роботи Педагогічної ради  та 

обрання секретаря педагогічної ради фахового 

коледу  на 2020/2021н.р.

голова педагогічної ради

2. Основні завдання фахового коледжу на 

2020/2021 н.р. Презентація  та затвердження Плану 

роботи фахового коледжу на поточний навчальний 

рік

директор ФК

3. Звіт відповідального секретаря Приймальної 

комісії 

відповідальний секретар

3. Поточні питання

1. Про роботу фахового коледжу в умовах 

адаптивного карантину

голова педагогічної ради

2. Про систему забезпечення професійного росту 

педагогічних працівників фахового коледжу

сектор розвитку 

персоналу, сектор 

дидактики на навчальних 

інновацій

3. Поточні питання

1. Розвиток і вдосконалення системи оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів фахової 

передвищої освіти відповідно до принципів 

рівності, прозорості та об’єктивності

заступник директора ФК, 

сектор дидактики та 

навчальних інновацій, 

сектор моніторингу 

якості освіти

2. Про особливості реалізації освітніх програм в 

умовах адаптивного карантину 

завідувачі відділень, 

сектор моніторингу 

якості освіти

3. Поточні питання

Спільне засідання Вченої ради Коледжу та 

Педагогічної ради фахового коледжу:

1. Про підсумки освітнього процесу у  першому 

півріччі підготовки  здобувачів фахової передвищої 

освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

"молодший спеціаліст"

заступник директора ФК, 

завідувачі відділень

2. Поточні питання

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на Педагогічній раді ФК 
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ПЛАН РОБОТИ

Педагогічної ради фахового коледжу

на 2020/2021 н.р.

ЗАСІДАННЯ 2

Вересень

ЗАСІДАННЯ 3

Листопад

ЗАСІДАННЯ 4

Грудень

ЗАСІДАННЯ 1

Серпень



1. Формування індивідуальної навчальної траєкторії  

 у забезпеченні студентоорієнтованого навчання 

здобувачів фахової передвищої освіти 

сектор моніторингу 

якості освіти

2. Про організацію підготовки здобувачів освіти до 

ДПА (ЗНО) та результати внутрішнього аудиту рівня 

знань з дисциплін циклу загальноосвітньої 

підготовки 

заступник директора ФК, 

голови ЦК

3. Про результати роботи ДКК завідувачі відділень

4. Поточні питання

1. Якість навчально-методичного  забепечення 

дисципліни як складова внутрішньої системи 

забепечення якості підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти 

сектор дидактики та 

навчальних інновацій,

сектор моніторингу 

якості освіти

2. Про стан практичного навчання та особливості 

організації виробничої практики на освітніх 

програмах фахового коледжу

завідувачі відділень

3. Про хід атестації педагогічних працівників 

коледжу

заступник директора ФК, 

сектор розвитку 

персоналу

4. Поточні питання

Спільне засідання Вченої ради Коледжу та 

Педагогічної ради фахового коледжу:

1. Про підсумки освітнього процесу у  другому 

півріччі підготовки  здобувачів фахової передвищої 

освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

"молодший спеціаліст"

заступник директора ФК, 

завідувачі відділень

2. Про результати роботи ДКК завідувачі відділень

3. Поточні питання

ЗАСІДАННЯ 5

Лютий

ЗАСІДАННЯ 6

Квітень

ЗАСІДАННЯ 7

Червень


