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Зміст засідань, доповідачі

Термін
проведе
ння

2.

1. Завдання щодо реалізації основних напрямів роботи
педагогічного колективу на 2020-2021н.р.
Доповідачі: Вяткіна Т.Г., Гущина А.В.
2. Попередні підсумки прийому до технікуму у 2020 році
та завдання щодо адаптації першокурсників до умов
навчання в технікумі.
Доповідач: Півненко Н.П.
3. Затвердження плану роботи Педагогічної ради, Серпень
педагогічного навантаження викладачів, призначення
голів циклових комісій, завідуючих кабінетами та класних
керівників на 2020-2021 н.р.
Доповідач: Крикуненко Л.О.
4. Про протиепідемічні заходи та особливості освітнього
процесу в умовах карантину.
Доповідач: Гнатюк Т.В.
1. Підсумки вступної кампанії 2020р. та завдання
педагогічного колективу щодо забезпечення ефективної
профорієнтаційної роботи у 2020-2021 н.р.
Доповідач: Півненко Н.П. Жовтень

3.

3 .Академічна доброчесність і проблема списування.
Доповідач: Прядко А.М.
1.Підсумки роботи педагогічного колективу у першому
півріччі 2020-2021 н.р. щодо виконання індивідуального
плану викладача.
Доповідачі: голови циклових комісій

1.

2.Особливості проведення інтегрованих занять для
збагачення словникового запасу при підготовці
кваліфікованого фахового молодшого бакалавра.

Грудень

4.

5.

6.

Доповідач Голуб О.А.
3. Педагогічний процес в умовах дистанційного навчання:
комунікація між викладачем та студентом.
Доповідач: Козиряцька Н.А.
1. Підсумки проведення зимової сесії на денному та
заочному відділеннях
Доповідачі: Хохлова Л.М., Півненко Н.П.
2.Про результативність спортивно-масової роботи в
технікумі.
Доповідачі:керівники секцій фізичного виховання
3.Про ефективність роботи бібліотеки та основні напрями
роботи в сучасних умовах.
Доповідач: Долгополова Н.В.
1. Про результати атестації педагогічних працівників у
2020-2021 н.р.
Доповідач: Крикуненко Л.О.
2. Про стан виховної роботи в технікумі: реалії та
перспективи.
Доповідачі: Гущина А.В., вихователь гуртожитку.

Лютий

Квітень

3. Рівень професійної підготовки, стан організації та
ефективність проходження практик та працевлаштування
студентів.
Доповідачі: Маринич С.В., голови циклових
комісій.
1.
Звіт про виконання навчально-методичної роботи
викладачами циклових комісій у 2020-2021 н.р.
Доповідачі: голови циклових комісій.
Червень
2.
Підсумки державної атестації студентів та оглядконкурс творчої майстерності студентів та викладачів.
Доповідачі: Вяткіна Т.Г.
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2.

3.

4.

Зміст засідань, доповідачі
1. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості
освітньої діяльності.
Доповідач: Вяткіна Т.Г.
2. Про результати впровадження та дотримання
протиепідемічних заходів з метою попередження
захворюваності на короновірусну хворобу CJVID-19.
Доповідач: Гнатюк Т.В.
2.Застосування інформаційно-комунікаційних
технологій у дистанційному навчанні: вітчизняний та
світовий досвід.
Доповідач: Головатий В.В.
1. Про підведення підсумків рубіжного контролю.
Доповідачі: Хохлова Л.М., Півненко Н.П.
2.Застосування ефективних технологій формування та
розвитку математичної компетентності студентів з
урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних
практик.
Доповідач: Титаренко А.В.
1.Про результати екзаменаційної сесії за перший семестр
2020-2021н.р.
Доповідачі: Хохлова Л.М., Півненко Н.П.
2.Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін
технологічного циклу підготовки як передумова
формування кваліфікованого фахового молодшого
бакалавра.
Доповідач: Дорофей О.В.
1.Студентське самоврядування: співпраця адміністрації
та студентства
Доповідач: Голова студентського самоврядування
2.Моніторинг впровадження та якості змішаного
навчання: взаємодія стейкхолдерів.

Термін
проведення

Вересень

Листопад

Січень

Березень

5.

Доповідачі: голови циклових комісій
1. Про підведення підсумків рубіжного контролю
Доповідачі: Хохлова Л.М., Півненко Н.П.
2. Про ефективність роботи предметних гуртків:
Доповідачі: керівники предметних гуртків

Травень

