ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора Івано-Франківського
державного коледжу технологій
та бізнесу
_________О.М. Прядко
“01” вересня 2017р.

ПЛАН РОБОТИ
Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу на 2017-2018 навчальний рік
НАРАДА ПРИ
ДИРЕКТОРІ

АДМІНІСТРАТИВНА
РАДА

ПЕДАГОГІЧНА РАДА

НАУКОВОМЕТОДИЧНА РАДА

СЕРПЕНЬ
Засідання 1
1. Про підготовку коледжу до
початку нового навчального року
(заступники директора)
2. Різне

1. Аналіз результативності
роботи педагогічного
колективу у 2016-2017
навчальному році та основні
завдання на наступний
навчальний рік. (керівники
структурних підрозділів)
2.Затвердження плану роботи
коледжу на 2017-2018н.р.
(заступник директора з
навчальної роботи)
3.Різне

1. Основні напрямки роботи
науково-методичної ради коледжу
та завдання циклових комісій на
2017-2018 н.р. в контексті
основних засад Законів України
«Про вищу освіту» та «Про освіту»
(голова науково-методичної ради)
2.Про індивідуальні плани роботи
викладачів (голови циклових
комісій)
3. Про стан підготовки навчальнометодичних комплексів з
начальних дисциплін та практик.
4. Затвердження планів роботи
циклових комісій (голова науковометодичної ради)
5.Стан забезпечення освітнього
процесу сучасною навчальною
літературою (голови циклових
комісій)

ІНСТРУКТИВНОМЕТОДИЧНА РАДА

ВЕРЕСЕНЬ
Засідання 1
1. Про стан підготовки кабінетів
до нового навчального року
(заст. директора з навчальної
роботи)
2. Різне.
Засідання 2
1.Про роботу бібліотеки у 20172018 н.р., аналіз збереження
бібліотечного фонду та
забезпечення студентів
необхідними навчальними
підручниками (зав. бібліотекою)
2. Різне

Засідання 1
1. Про старт традиційних
проектів коледжу в навчальних
групах (заст. директора з
виховної роботи)
2. Різне
3.
Засідання 2
1.Аналіз стану здоров’я студентів
коледжу за результатами
медичного обстеження (медичний
працівник)
2.Різне

Засідання 1
1. Про виконання заходів по
підготовці до опалювального
сезону та робіт в осінньозимовий період (заступник
директора з адміністративногосподарської роботи)
2.Різне
Засідання 2
1 Про організацію роботи з
профілактики травматизму у
коледжі (інженер з охорони
праці)

Засідання 1
1. Аналіз результатів написання
діагностичних контрольних робіт
та заходи щодо подолання
прогалин в знаннях студентів
(голови циклових комісій)
2. Шляхи формування мотивації
навчальної діяльності студентів
цикловою комісією філологічних
дисциплін (голова ЦК
філологічних дисциплін)
3. .Різне

2.Різне

Засідання 2
1. Про атестацію педагогічних
працівників у 2017-2018
навчальному році (методист)
2.Різне

1. Впровадження хмарних
технологій в освітній процес:
технічні аспекти, переваги і
перспективи (голова циклової
комісії інформаційних дисциплін)
2. Інформаційне середовище
бібліотеки коледжу в контексті
сучасних потреб освіти та шляхи
його вдосконалення
(завідувач бібліотекою)
3. Обговорення тематики
курсових робіт (проектів) на
2017-2018 навчальний рік
(голови циклових комісій)
4. Огляд нормативних
документів, новинок психологопедагогічної літератури
(методист)

ЖОВТЕНЬ
Військово-патріотичне
виховання – пріоритетний
напрямок патріотичного
виховання в часи воєнної
загрози. (заступник директора
з виховної роботи)

Засідання 1
1. Про роботу спортивних секцій
в 2017-2018 н.р (керівник
фізичного виховання)
2.Різне
Засідання 2
1 Стан організації студентського
самоврядування в групах
коледжу (голова РСС)
2. Різне

Засідання 1
1. Стан дотримання єдиних
вимог до ведення зошитів та
навчальної документації (за
результатами контролю) (зав.
відділеннями)
2. Різне

ЛИСТОПАД
Мала педагогічна рада на
1.
відділенні туризму і
готельєрства. Стан викладання
навчальної дисципліни
«Організація та технологія
обслуговування в готелях»
(завідувач відділення)

Засідання 2
1. Про організацію методичної
роботи з педагогічними
працівниками у 2017/2018
навчальному році (заступник
директора з навчальнометодичної роботи)
2.Різне

ГРУДЕНЬ
Засідання 1
1. Аналіз роботи гуртка «Рідне
слово» (керівник гуртка)
2. Різне
Засідання 2
1. Про стан викладання
дисципліни «Бухгалтерський
облік і звітність у комерційних
банках» для спеціальності
«Фінанси і кредит» (зав.
відділенням)
2. Різне

Засідання 1
1. Аналіз роботи гуртожитку за
І семестр 2017-2018 н.р.
(завідувач гуртожитком)
2. Підсумки роботи РСС за І
семестр 2017-18 н.р. (голова
РСС)
3. Різне
Засідання 2
1.Про результати проведення
інвентаризації в коледжі (гол.
бухгалтер)
2. Різне

1. Про допуск студентів
другого курсу до державної
підсумкової атестації
(завідувачі відділень)
2.Різне

1. Використання проблемних
методів викладання іноземної
мови професійного спрямування
та навчально-методичне
забезпечення викладання
іноземних мов (голова циклової
комісії іноземних мов)
2. Розгляд та обговорення
методичних напрацювань
викладачів коледжу (голови
циклових комісій)
3.Про стан підготовки до ЗНО
студентів коледжу (заступник
директора з навчальнометодичної роботи)
3. Огляд нормативних
документів, новинок психологопедагогічної літератури
(методист)

1. Роль “Ситуації успіху” у
формуванні та розвитку життєвої
компетентності студентів на
заняттях з навчальної дисципліни
«Психологія та етика ділового
спілкування». (Дівнич О.С.)
2.Стан відвідування та
навчальної діяльності студентів
(зав. відділеннями, керівники
груп)
3.Ознайомлення з нормативноправовими документами різних
рівнів, що регламентують роботу
навчального закладу
4.Різне

Засідання 1
1. Про результати проведення
директорських контрольних
робіт в І семестрі 2017-2018 н.р.
(заст. директора з навчальної
роботи)
2. Різне
Засідання 2
1. Про підготовку студентів до
обласних олімпіад (голови
циклових комісій)
2. Різне

Засідання 1
1. Аналіз проведеної роботи зі
студентами, що знаходяться на
внутрішньоколеджівському
обліку (заст. директора з
виховної роботи)
2.Різне

СІЧЕНЬ
1. Аналіз роботи колективу за
2.
перший семестр 2017-2018 н.р.
(заступник директора з
навчальної роботи)
2. Різне

Засідання 2
1. Аналіз результатів захисту
звітів з переддипломної практики
студентами випускних груп
(завідувач навчальновиробничою практикою)
2. Різне

ЛЮТИЙ
Засідання 1
1.Про стан виконання
індивідуальних планів
роботи викладачами циклової
комісії іноземних мов (голова
циклової комісії).
2.Різне
Засідання 2
1. Про результати контролю за
дотриманням вимог охорони праці
під час проходження виробничої
практики студентами коледжу
(інженер з охорони праці )

2. Різне

Засідання 1
1 Результати контролю за
виконанням планів роботи
головами методичних об’єднань
керівників груп (методист з
виховної роботи) .
2. Організація індивідуальної
роботи зі студентами
викладачами циклової комісії
природничих дисциплін (голова
циклової комісії)
3. Різне
Засідання 2
1. Про результати вивчення
системи роботи викладачів, які
атестуються (заступник голови
атестаційної комісії)
2. Різне

1. Розвиток критичного
мислення на заняттях
суспільних дисциплін як засіб
формування компетентного
випускника (голова циклової
комісії суспільних дисциплін)
2.Розгляд та обговорення
методичних напрацювань
викладачів коледжу (голови
циклових комісій)
3. Розгляд та обговорення
проекту тематики курсових
робіт (проектів) на 2018-2019
навчальний рік (голови
циклових комісій)

Засідання 1
Засідання 1
1. 1.Результати контролю за станом
1. Про стан реалізації
викладання та якістю знань
методичної проблеми коледжу
студентів з дисципліни «Оціночна викладачами циклової комісії
діяльність» (завідувач відділення) математичних дисциплін (голова
2. Різне
циклової комісії)
2. Різне
Засідання 2
1 Аналіз роботи
ради
профілактики
правопорушень
Засідання 2
та
злочинів
(заступник
1. Роль особистості керівника
директора з виховної роботи)
групи у формуванні творчо2. Різне
працездатного студентського
колективу (голова методичного
об’єднання груп нового набору)
2. Про стан ведення
профорієнтаційної роботи
цикловими комісіями
(Стефінин Н.В.)
3.Різне

1.
2.

Засідання 1
1. Аналіз роботи студентів у
3.
бібліотеці (завідувач бібліотеки)
2.Різне
Засідання 2
1. Про результати контролю за
написанням планів занять та
4.
конспектів лекцій викладачами 5.
відділення ресторанного
господарства (зав. відділення)
2. Різне

Засідання 1
1. Результати контролю за станом
викладання та якістю знань
студентів з дисципліни «Іноземна
мова ІІ» для спеціальності
Готельне обслуговування
(завідувач відділення)
2. Різне
Засідання 2
1. Про
стан
написання
методичних
розробок
викладачами коледжу (голова
науково-методичної
ради
коледжу)
2. Різне

БЕРЕЗЕНЬ
1 Компетентність педагога та
його самоосвіта (заступник
директора з навчальнометодичної роботи)
2.Мала педагогічна рада на
відділенні підприємництва і
обліку «Аналіз стану
відвідування занять студентами
в ІІ семестрі, проблеми та
шляхи їх вирішення»
(завідувач відділення)
3.Різне

КВІТЕНЬ
Мала педагогічна рада на
технологічному відділенні
«Аналіз стану дотримання
трудової дисципліни
викладачами та студентами
відділення ресторанного
господарства (завідувач
відділення)

1. Розвиток пізнавальної
самостійності і креативних
компетентностей студентів
через пошуково –
дослідницьку роботу (голова
циклової комісії обліковоекономічних дисциплін)
2.Про результати роботи над
методичною проблемою
(голови циклових комісій
фінансово-економічних
дисциплін, дисциплін
ресторанного господарства)
2. Огляд нормативних
документів, новинок
психолого-педагогічної
літератури (методист)
3. Про участь циклових
комісій у профорієнтаційній
роботі (голови циклових
комісій)

1. Шляхи подолання низького
рівня навчальних досягнень
студентів викладачами циклової
комісії математичних дисциплін
(голова циклової комісії)
2. Стан відвідування та
навчальної діяльності студентів
(зав. відділеннями, керівники
груп.)
Різне

Засідання 1
1. Про дотримання виконавчої
дисципліни, виконання
посадових обов’язків
працівниками коледжу(помічник
директора з кадрової роботи)
2.Різне
Засідання 2
1. Про стан підготовки
матеріалів для проведення
державної атестації (заступник
директора з навчальнометодичної роботи)
2.Різне

Засідання 1
1. Результативність участі
студентів коледжу у обласних
олімпіадах та конкурсах
(заступники директора з
навчальної та виховної роботи)
2. Різне
Засідання 2
1. Про підготовку коледжу до
наступного навчального року
(заступник директора з
адміністративно-господарської
роботи)
2. Різне

Засідання 1
1. Підсумки роботи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності
студентів в 2017-18 навчальному
році (інженер з охорони праці)
2. Різне

ТРАВЕНЬ
Мала педагогічна рада на
відділенні фінансів «Аналіз
стану відвідування занять
студентами відділення,
проблеми та шляхи їх
вирішення» (завідувач
відділення)

Засідання 2
1. Аналіз результатів роботи
школи адаптації молодого та
малодосвідченого керівника
групи (методист з виховної
роботи)
2. . Роль занять з фізичного
виховання у формуванні
всебічно розвинутої особистості
студента (керівник фізичного
виховання)
3.. Різне

Засідання 1
1 Про результативність
спортивно-масової роботи у
2017-2018 н.р. (керівник
фізичного виховання)
2.Різне
Засідання 2
1 Аналіз результатів ЗНО зукраїнської мови і літератури та
державної атестації (заступник
директора з навчальнометодичної роботи)
2. Різне

ЧЕРВЕНЬ
1 Про завершення навчального
року (кер. структурних
підрозділів)
2.Допуск студентів до
державної підсумкової атестації
(заст. директора з навчальнометодичної роботи)
3. Різне

1.Розгляд та обговорення
методичних напрацювань
викладачів коледжу (голови
циклових комісій)
2. Аналіз ефективності
методичної роботи у 2017-2018
навчальному році (методист)
3. Про планування науковометодичної роботи коледжу на
2018-2019 навчальний рік (заст.
директора з навчальнометодичної роботи)

