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2022

№ Питання, що виносяться на обговорення
п/п

Доповідає

Готує рішення

Забезпечення належного рівня організації освітнього процесу як запорука
якісної підготовки майбутніх фахівців
Серпень
1

2

3
4

Особливості освітнього процесу в період Пахович Н.М.
воєнного стану та готовність навчального
закладу до нового навчального року
Удосконалення освітнього середовища в Колісник О.І.
контексті пошуку та формування науковометодичної проблеми коледжу
Затвердження планів роботи на 2022-2023 Погорєлова Г.М.
навчальний рік
Різне

Погорєлова Г.М.
Дідковська Т.А.

Особистісний розвиток викладача та вплив педагогічної майстерності
на результативність профорієнтаційної роботи
Жовтень
1

2

3

Організація роботи по підготовці до
Курніков С.І.
проходження акредитаційної експертизи ОПП
«Автомобільний транспорт» за ОПС
«фаховий молодший бакалавр»
Проблеми та результати вступної кампанії Погорєлова Г.М.
2022
року.
Затвердження
плану
профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р.

Дідковська Т.А.

Підготовка до атестації педагогічних
працівників коледжу у 2022/2023 н. р.

Пилипенко
Н.П.

Колісник О.І.

Мартиненко І.О.

Моніторинг якості освітнього середовища як складова оцінки внутрішньої
ефективності роботи коледжу
Грудень
1

Затвердження правил прийому та
Положення про приймальну комісію.
Пошук та впровадження нових видів та
форм профорієнтаційної роботи.

Погорєлова Г.М.

Мартиненко І.О.

3

Підсумки освітньої діяльності за І семестр
Вакулік С.Л.
2022-2023 н.р. та завдання щодо забезпечення Дідковська Т.А.
якості освітнього процесу
Почтар Н.І.
Основні аспекти виховної роботи в

4

коледжі в умовах воєнного часу: виклики,
інструменти та можливості
Різне

2

Погорєлова Г.М.
Некрасова Н.М.

Система впливів і умов формування особистості, можливості для її
індивідуального та професійного розвитку
1

2

3

Лютий
Психолого-педагогічні засоби розширення
емоційного досвіду підлітків в умовах
освітнього середовища
Про педагогічну діяльність та підвищення
професійної кваліфікації в міжатестаційний
період. Аналіз напрацювань та визнання
результатів підвищення кваліфікації членів
педагогічного колективу.
Аналіз виконання раніше прийнятих рішень

Некрасова Н.М.

Гирич Л.В.

Моргун О.Г.
Колісник О.І.

Погорєлова Г.М.

Турченко Г.М.

Інноваційний шлях розвитку коледжу в структурі Білоцерківського НАУ
через застосування різноманітних форм співпраці та методів організаційного
розвитку
Квітень
1

2

3

Інноваційність як стратегічне завданням
професійного розвитку викладачів та
здобувачів освіти в коледжі. Різноманітність
форм співпраці в системі «коледжуніверситет»
Орієнтація на практичний досвід та
імплементацією сучасних нововведень у
технологіях вітчизняного виробництва при
практичній підготовці фахових молодших
бакалаврів
Різне

Пахович Н.М.
Мерзлов С.В.

Погорєлова Г.М.

Коломієць В.М.
Пахович І.Л.

Вакулік С.Л.

Внутрішня система забезпечення якості освіти як невід’ємний
компонент самоаналізу освітньої діяльності кожного його учасника
Липень
1

2
3
4

Внутрішня система забезпечення якості
надання освітніх послуг – потужна основа для
сталого розвитку закладу освіти
Моніторинг та забезпечення якості освітньої
діяльності в ІІ семестрі 2022-2023 н.р.
Про попередній розподіл педагогічного
навантаження на 2023-2024 н.р.
Різне

Заступник директора з навчальної роботи

Погорєлова Г.М.
Колісник О.І.

Почтар Н.І.

Вакулік С.Л.
Дідковська Т.А.
Голови циклових
комісій

Погорєлова Г.М.
Погорєлова Г.М.

Галина ПОГОРЄЛОВА

