Затверджую:
Директор коледжу
План заходів на січень 2018 року
№
п/п
1.

Дата, час

Захід

___________О.М.Козаченко
Відповідальний

2-5 січня
10-00 до 13-00

- Робота на циклових комісіях по упорядкуванню звітної документації за І Голови
півріччя 2017-2018 н/року (індивідуальні плани, аналізи відвіданих занять, викладачі
начальна документація), підготовка НМКД дисциплін, які викладаються у ІІ
семестрі, робота над дистанційними курсами дисциплін.
- Робота викладачів та керівників груп зі студентами, які мають академічну
заборгованість.
- Проведення консультацій для студентів 41-ОВ з виробничої переддипломної
практики.

2.

4 січня
10-00 - 11-00
(ауд.11/1)

- Робота з викладачами, які атестуються у 2018 році.

3.

9 -12 січня
10-0 о 13-00

Робота за планами циклових комісій (засідання ц/к, проведення голови циклових комісій,
методичних семінарів на ц/к тощо);
викладачі
- Робота викладачів та керівників груп зі студентами, які мають
академічну заборгованість.
- Проведення консультацій для студентів 41-ОВ з виробничої
переддипломної практики та оформлення звітів.

4.

9 січня
10-00 - 12.00
Ауд.9/ 1 корпус

Старченко Ю.А., Левківський М.І.
Засідання з головами циклових комісій:
1. Затвердження робочих програм дисциплін ІІ семестру.
2. Аналіз виконання викладачами педагогічного навантаження за
І семестр (перевірка індивідуальних планів викладачів).
3. Самоаналіз документації ц/к та методичного забезпечення
дисциплін, які закріплені для викладання.
4. Аналіз
матеріально-технічного
забезпечення
проведення
лабораторних, практичних робіт та навчальних практик та
формування заявок на його покращення.

5.

циклових

Прим
комісій,

Левківський М.І.

-

5. Звіт голів ц/к щодо роботи над номінаціями для участі у конкурсі
«Педагогічні інновації».
6.

7.

10 січня
10.00- 11.30

11 січня
10.00-12.00

Засідання керівників студентських груп:
1. Підведення підсумків виховної роботи за І півріччя 2017-2018 н.р.
2. Про індивідуальну роботу зі студентами, які потребують посиленої
педагогічної уваги.
3. Інструктаж з ТБ.

Марюхніч Т.В.,
керівники груп

Перевірка ведення та оформлення журналів академічних груп, залікових
книжок.

Старченко
Ю.А.,
завідувачі
відділень, Павелко Н.І.

-

-

Аналіз перевірки ведення навчальної документації: журналів, Старченко
відділень.
відомостей, залікових книжок.
Інформація завідувачів відділень щодо проведеної роботи зі
студентами, які мали академічну заборгованість та результатів
додаткової сесії.
Робота над навчальними планами набору 2018 року, корегування
навчальних планів набору 2017 року, затвердження робочих
навчальних планів 3-4 курсів.
Заступник директора з НР

Ю.А.Старченко

Мельник

Ю.А.,

Л.І.,

завідувачі

