План
засідань педагогічної ради
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
На 2020-2021 н.р.
Порядок денний

Комісія з
Доповідає
підготовки
питань та
проектів рішень
1 засідання – серпень 2020 р.
1.Затвердження освітніх програм, навчальних планів для Заступник з НР, Заступник з НР
студентів нового набору
годлови ц.к., НМК
2 засідання – вересень 2020 р.
1.Аналіз соціально-педагогічного супроводу студентів за Заступник
місцем проживання.
директора з СГР,
Чурілова В.Є.
1. Про виконання раніше ухвалених рішень засідань
педагогічної ради за 2019-2020 н.р.
Секретар педради
2. Про результати успішності студентів у ІІ семестрі 2021 н.р., підсумки КА, ДПА.
Заступник з НР,
3. Затвердження річного плану
голови ц.к.
Методист коледжу
3 засідання - жовтень 2020 р.
1. Аналіз І етапу заходів з адаптації студентів нового
Заступник
набору за програмою «Крокує першокурсник».
директора з СГР
4 засідання – листопад 2020 р.
1. Про підготовку до проведення акредитації освітніх Заступник з НР,
програм на спеціальностях.
голови ц.к.
5 засідання – грудень 2020 р.
Готовність випускників коледжу до виконання завдань Завідувач НВП
переддипломної практики
Голови ц.к.
Про
результати
формування
громадянських Заступник
компетентностей майбутніх фахівців: реалізація проєктів директора з СГР
громадянських радників, учасників соціальних платформ.
Результати моніторингу рівня сформованості
громадянської позиції майбутніх фахівців
( І – І V курси)

Заступник
директора з СГР

Заступник
директора
СГР

з

Секретар
педради
Заступник
з
НР, голови ц.к.
Методист
коледжу
Заступник
директора з
СГР
Заступник з НР

Завідувач НВП
Заступник
директора
СГР

з

Соціальний
педагог,
координатор
Служби
порозуміння
закладу освіти

6 засідання – січень 2021 р.
1. Аналіз результатів успішності студентів коледжу за І Заступник з НР, Заступник
з
семестр 20-21 н.р.
завідувач денного НР, завідувач
навчання.
денного
навчання

2. Про підсумки фінансово-економічної діяльності Головний
коледжу та профспілкової організації викладачів, бухгалтер, голова
співробітників та студентів коледжу.
профспілкової
організації
викладачів, голова
профспілки
студентів

Головний
бухгалтер,
голова
профспілкової
організації
викладачів,
голова
профспілки
студентів
3. Затвердження ліміту стипендіатів яким буде Головний
Головний
призначатися академічна стипендія за результатами бухгалтер, голова бухгалтер
рейтингів з урахуванням видатків на стипендіальне профспілки
забезпечення
студентів,
заступник з НР
7 засідання – березень 2021 р.
1. Про перебіг проходження акредитації освітніх програм Заступник з НР, Заступник
з
голови ц.к.
НР, голови ц.к.
8 засідання – квітень 2021 р.
1. Результати й перспективи модернізації заходів з
Заступник
Заступник
адаптації студентів нового набору за програмою
директора з СГР
директора з
«Крокує першокурсник».
СГР
9 засідання – травень 2021 р.
1. Підсумки реалізації ІІ етапу Програми діяльності
коледжу «Інноваційні підходи до формування
ключових компетентностей фахівця нової генерації,
активного громадянина шляхом упровадження
професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів
як пріоритет у забезпеченні якості освіти».
2. Про підготовку до ДПА, КА
3. Затвердження ліміту стипендіатів яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами
рейтингів з урахуванням видатків на стипендіальне
забезпечення.
4. Затвердження правил прийому 2021-2022 н.р.

Результати та перспективи СГР

Тарарива Л.Ю,
Заступник
директора з СГР
Жалдакова Ю.В.
Ігнатуша А.Л.
Заступник з НР,
голови ц.к.
Головний
бухгалтер, голова
профспілки
студентів,
заступник з НР
Секретар
приймальної
комісії
Заступник
директора з СГР,
Чурілова В.Є.

Тарарива Л.Ю,
Заступник
директора
з
СГР,
Сергієнко Л.В.
Ігнатуша А.Л.
Заступник
з
НР, голови ц.к.
Головний
бухгалтер

Секретар
приймальної
комісії
Заступник
директора
з
СГР

