
                                                                                                                   Затверджую 

                                                                         В.о. директора ВСП «Фаховий коледж будівництва,  

                                                                          архітектури та дизайну Поліського національного  

                                                                          університету» 

                                                                            __________________ В.Л. Ксюковський    

                                                                                                 31 серпня  2020 р. 

 

П  Л  А  Н 

роботи адміністративної ради ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури  

та дизайну Поліського національного університету» на 1 семестр 2020-2021 н. р. 

                                              СЕРПЕНЬ 

1. Розгляд проекту плану роботи адміністративної ради коледжу на І семестр 2020-

2021 навчального року.  

                                                                    (Інф. Збруцький П.П.) 

2. Про наказ директора щодо організації протиепідемічних заходів у навчальних 

корпусах і гуртожитках коледжу в період карантину та призначення відповідальних осіб. 

                                                                   (Інф. Ксюковський В.Л.) 

3.  Про погодження педагогічного навантаження викладачам на 2020-2021 н.р. 

                                                                    (Інф. Маєвська Г.П.)  

4. Про готовність навчальної частини до початку 2020-2021навчального року. 

                                                                    (Інф. Маєвська Г.П.) 

        5. Про готовність навчальних корпусів, гуртожитків та буфету до початку 2020-2021 

навчального року. 

                                                              (Інф. Поліщук А.Ю.,  Лашевич Л.К., Лаврик 

Т.С.,  

                                                               Невмержицька Т.В., Ворошилова Т.Б.) 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                ВЕРЕСЕНЬ 

1. Про підготовку до святкування 75-річчя коледжу та Дня працівників освіти. 

                                                                   (Інф. Ксюковський В.Л., Каблов А.В.) 

     2. Про створення комісії для розробки заходів по розбудові в коледжі внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. 

                                                                     (Інф. Ксюковський В.Л.) 

3. Звіти завідуючих  гуртожитків про результати  поселення студентів. 

                                                                    (Інф. Невмержицька Т.В., Ворошилова Т.Б.) 

4. Про проведення заходів, присвячених початку нового навчального року. 

                                                                    (Інф. Каблов А.В.) 

5. Про результати ліквідації академзаборгованості студентами коледжу. 

                                                                    (Інф. Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М.) 

              6. Про підсумки медичного обстеження працівників коледжу.  

                                                                    (Інф. Білецька Т.С.)  

           7. Про оплату за проживання в гуртожитках студентами коледжу. 

                                                                    (Інф. Невмержицька Т.В., Ворошилова Т.Б.) 

 

                                                                       ЖОВТЕНЬ 

              1. Про виконання студентами умов договорів про навчання в коледжі. 

                                                             (Інф. Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М.,  

                                                               Гаврилюк А.М.) 

             2. Про хід підготовки до атестації викладачів у 2021 році. 



                                                               (Доп. Григор'єва Р.В., Єлісєєва А.В.) 

3. Про організацію профорієнтаційної роботи в 2020-2021 навчальному році. 

                                                               (Інф. Палій В.П.) 

 

                                     ЛИСТОПАД 

1. Про адаптацію студентів першого року навчання та студентів сиріт. 

                                                                (Доп. Каблов А.В. 

                                                                Відповідальні за підготовку: Каблов А.В.,   

                                                                куратори груп нового прийому, вихователь 

                                                                 гуртожитків) 

 2. Про хід курсового проектування студентами 3-го курсу спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія БЕБС і  ОБСБД та спеціальності 191  Архітектура та 

містобудування АПВІ. 

                                                                   (Інф. Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М.) 

 3.  Звіти кураторів І - IV курсів про стан успішності, дисципліни, проведену в групах 

виховну роботу  та  проведені батьківські збори. 

                                                                   (Доп. Каблов А.В., куратори І - IV  курсів)                                                                          

              4. Про стан підготовки до зимового періоду приміщень коледжу. 

                                                                   (Інф. Поліщук А.Ю.) 

                                 ГРУДЕНЬ 

1. Розгляд проекту плану роботи приймальної комісії на 2021 рік. 

                                                                        (Доп. Ксюковський В.Л.) 

 2. Розгляд плану ремонтних робіт приміщень коледжу на 2021 рік. 

                                                                         (Доп. Поліщук А.Ю.) 

      

 

                              СІЧЕНЬ      

1. Розгляд проекту плану  роботи адмінради на ІІ-й семестр 2020/2021 н.р. 

                                                                   (Інф. Каблов А.В.) 

 

 2. Про підсумки технологічної практики студентів  групи 4-9-125. 

                                                                    (Інф. Палій В.П.) 

 

 

На адміністративній раді щомісячно: 

1. Заслуховуються звіти заступників директора, завідуючих відділеннями, 

методиста, голів циклових комісій про наслідки відвідування занять і позаурочних 

заходів. 

2. Підводяться підсумки виконання плану роботи за тиждень і погоджується план 

роботи на наступний тиждень. 

3. Заслуховуються працівники про хід виконання раніше прийнятих рішень, заходів. 

4. Розглядаються питання про хід підготовки і проведення методичних об'єднань 

викладачів на базі коледжу, святкових заходів і т.п. 

5. Про результати виконання плану внутрішнього контролю роботи ВСП «Фаховий  

коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету» в 

2020-2021 навчальному році 


