
                                                                                                    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 педагогічної ради ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну 

 Поліського національного університету» на 2020-2021 н. р. 

                                         СЕРПЕНЬ 

1. Про вибори секретаря педради. 

               (Інф. Ксюковський В.Л.) 

2.  Про підсумки роботи коледжу в 2019-2020  навчальному році та завдання на 2020-2021 

навчальний рік, спрямовані на підвищення якості освіти студентів. 

                                          (Доп. Ксюковський В.Л. Відповідальні за підготовку: 

                                          Маєвська Г.П., Каблов А.В., Палій В.П., Гаврилюк А.М., 

                                          Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М., Збруцький П.П.)                            

3. Про організацію протиепідемічних заходів у навчальних корпусах і гуртожитках 

коледжу в період карантину та призначення відповідальних осіб. 

                                           (Інф. Ксюковський В.Л.) 

4. Про стан виховної роботи в коледжі у 2019-2020  навчальному році та завдання щодо її 

покращення в 2020-2021 навчальному році. 

                                           (Доп. Каблов А.В.. Відповідальні за підготовку: Каблов А.В., 

                                            Коберник З.М., куратори груп)                                

5. Звіт про роботу приймальної та екзаменаційних комісій, підсумки прийому вступників 

у 2020 році. 

                                                    (Доп. Палій В.П.) 

6. Про узгодження складів циклових  комісій, педради, методради, адмінради, зав. 

кабінетами, кураторів груп тощо. 

                                                                                (Інф. Маєвська Г.П.) 

7. Про узгодження лімітів стипендіатів, які зараховані на перший курс навчання і 

яким до 

   першого семестрового контролю буде призначатися стипендія.  

                                             (Доп. Маєвська Г.П. Відповідальні за підготовку:  
                                                    Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М.)                                                     

8. Про затвердження плану роботи педради на новий навчальний рік. 

                                                     (Інф. Збруцький П.П.) 

9. Про затвердження плану роботи методичного кабінету на новий навчальний рік. 

                                                      (Інф. Збруцький П.П.) 

10. Погодження складу атестаційної комісії та атестацію викладачів  у 2021 році. 

                                                      (Інф. Ксюковський В.Л., Збруцький П.П.) 

 

                                   ЖОВТЕНЬ 

1. Про подання педагогічної ради до атестаційної комісії коледжу про присвоєння 

(підтвердження) педагогічного звання викладачам, що підлягають черговій атестації в 2021 

році. 

                                             (Інф.  Єлісєєва А.В.          

                                         Відповідальні за підготовку:  голови циклових 

                                                      комісій: Янчук Т.П., Берегова В.П., Коваленко О.І., 

                                                      Прокопчук Л.В.) 

        2. Про заходи по розбудові в коледжі внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

                                                                      (Інф. Маєвська Г.П.) 

 3. Про особливості навчання під час карантину. 



                                                     (Інф. Маєвська Г.П.) 

4. Про затвердження списку експонатів на конкурс «Педагогічний оскар». 

                                                      (Інф. Єлісєєва А.В.) 

 

                                                     СІЧЕНЬ 

1. Про підсумки І семестру 2020-2021 навчального року за денною формою навчання та 

завдання на ІІ семестр з підвищення ефективності навчально-методичної та виховної роботи 

педагогічного колективу коледжу.  

                                    (Доп. Бондарчук Т.В., Розенфельд І.М., Каблов А.В. 

                                  Відповідальні за підготовку: голови циклових комісій) 

2. Про узгодження лімітів стипендіатів за підсумками І-го семестру 2020-2021 

навчального року. 

                                                  (Інф. Маєвська Г.П. Відповідальні за підготовку: 

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

3. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Президента України 

та Верховної ради України. 

                                                    (Інф. Каблов А.В.) 

 

                                       КВІТЕНЬ 

1. Про підсумки дипломного проектування студентів заочної форми навчання у 2020-

2021 навчальному році та заходи щодо його покращення. 

                                                   (Доп. Бондарчук Т.В. Відповідальні за підготовку: 

                                                   Бондарчук Т.В., керівники дипломного проектування) 

                                                         

                                      ЧЕРВЕНЬ 

1. Про підсумки ІІ семестру 2020-2021 навчального року за денною та заочною формами 

навчання і перевід студентів на наступний курс. 

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

                                                       Відповідальні за підготовку: Бондарчук Т.В.,  

                                                       Розенфельд І.М., голови циклових комісій, куратори 

груп)              

2. Про підсумки дипломного проектування студентів денної форми навчання у 2020-2021 

навчальному році та заходи щодо його покращення. 

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

                                                      Відповідальні за підготовку: Бондарчук Т.В.,  

                                                       Розенфельд І.М., керівники дипломного проектування) 

3. Про узгодження лімітів стипендіатів за підсумками ІІ-го семестру 2020-2021 

навчального року. 

                                                       (Інф. Маєвська Г.П. Відповідальні за підготовку: 

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

4. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Президента України 

та Верховної ради України. 

                                                           (Інф. Каблов А.В.) 

     

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педради коледжу 31 серпня 2020 року, протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


