
П Л А Н  

роботи адміністративної  ради  

Чемеровецького медичного фахового коледжу  

на 2022-2023 навчальний рік 

 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний 

за підготовку 

 

Доповідач 

І засідання 
1. 

 

Про створення  безпечних умов навчання 

та праці для учасників освітнього процесу 

в умовах воєнного стану 

 

12.09. 

2022 

Інженер з 

охорони праці,  

завідувачі 

кабінетів. 

Решетник С.І. - 

інженер з охорони 

праці  

2. Про проведення заходів внутріколеджного 

контролю та моніторингу якості освіти у 

2022-2023 навчальному році 

Члени 

адміністрації 

Похно С.В. – 

заступник директора 

з навчальної роботи  

3.  Про організацію та проведення 

внутріколеджних конкурсів: 

- Кращий кабінет(лабораторія). 

- Краща циклова комісія року. 

- Моє краще заняття. 

- Кращий викладач року 

 

Методистка, 

голови ЦК 

Бойчук Г.Я.- 

методистка 

4. 

 

Про виконання Протиепідемічних заходів 

Чемеровецькому медичному фаховому 

коледжі на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

Члени 

адміністрації 

Шерстюк П.Я. – 

директор коледжу 

5. Підсумки працевлаштування випускників 

навчального закладу у 2022 році. 

 

Завідувачі  

відділення 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. – 

завідувачі відділення 

6. Про результати підготовки закладу до 

нового навчального року та хід підготовки 

до опалювального сезону. 

Джигун М.М. – 

завідувач 

господарством  

Джигун М.М. – 

завідувач 

господарством  

ІІ засідання 

1. Про організацію та проведення  науково-

дослідницької (пошукової) роботи 

здобувачів освіти та  тижнів  циклових 

комісій як умова формування  позитивної 

мотивації  до навчання та складової якісної 

професійної підготовки майбутніх 

молодших бакалаврів 

 

10.10. 

2022 

Методистка, 

голови ЦК, 

керівники 

творчих груп. 

Бойчук Г.Я. – 

методистка коледжу 

2. Аналіз відвідування занять здобувачами 

освіти, робота з попередження пропусків 

занять без поважних причин, запізнень. 

 

Завідувачі 

відділення, 

куратори 

академічних 

груп 

 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. – 

завідувачі відділення 

3. Про організацію ведення електронних 

журналів обліку роботи академічних груп 

та викладачів 

 Гаєвський А.О. – 

викладач 

інформатики 



4 Про внесення та оновлення інформації в 

ЄДБО відповідно до ліцензійно-

акредитаційних умов 

  

5 Про презентацію роботи коледжу на 

Інтернет-ресурсах. 

 Накутна Г.А. – 

відповідальна за 

виховну роботу 

6     

ІІІ засідання 

1 Про хід підготовки та успішність 

здобувачів базової загальної середньої 

освіти до проходження  державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання (за результатами 

ДКР) 

 

14.11. 

2022 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, голови 

ЦК, викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Мала Н.В.,  

Горяча А.П. – голови 

ЦК 

2 Методичні рекомендації  щодо 

професійного розвитку та самоосвітньої 

діяльності  викладачів коледжу у 2022-

2023 н.р. Про підготовку пропозицій до 

перспективного плану підвищення 

кваліфікації  у 2023 році 

Методист 

коледжу, голови 

ЦК 

Бойчук Г.Я. – 

методистка 

3 Про  хід підготовки до проведення І етапу 

Всеукраїнських олімпіад  із 

загальноосвітніх дисциплін серед 

здобувачів фахової передвищої освіти  

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, голови 

ЦК, викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Похно С.В. -

заступник директора 

з навчальної роботи 

ІV засідання 

1 Про стан висвітлення інформації на 

офіційному веб-сайті коледжу відповідно 

до ліцензійно-акредитаційних вимог. 

 

16.01. 

2023 

Члени 

адміністрації 

Шерстюк П.Я. - 

директор 

2 Про підготовку навчальних програм з 

освітніх компонент відповідно до 

освітньо-професійних програм  підготовки 

фахових молодших бакалаврів 

затверджених у 2022 році 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику 

Похно С.В. – 

заступник директора 

з навчальної роботи, 

Задорожний Р.В. - 

відповідальний за 

навчально-виробничу 

практику 

3 Звіт головного бухгалтера коледжу про 

використання коштів у 2022 році та 

заплановане фінансування на 2023р 

Члени 

бухгалтерії 

Чайковська Г.А. – 

головний бухгалтер 

V засідання 

1 Про організацію роботи студентського 

гуртожитку 

 

13.02. 

2023 

Комендант 

гуртожитку, 

голова 

студентського 

профкому, 

куратори 

академічних 

груп 

Грабовська Н.М. – 

комендант 

гуртожитку 

2 Про хід підготовки здобувачів освіти 

випускних курсів до складання атестації 

Завідувачі 

відділення, 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. – 



голови 

випускних ЦК 

завідувачі відділення 

3 Про створення оптимальних умов  для 

розвитку  творчих та професійних 

здібностей здобувачів освіти   шляхом 

участі в  предметних гуртках  та 

позааудиторних  заходах 

Голови ЦК, 

методистка 

Бойчук Г.Я. - 

методистка 

VІ засідання 

1 Про організацію профорієнтаційних 

заходів у загальноосвітніх закладах 

об’єднаних територіальних громад  

району. Про підготовку до вступної 

кампанії 2023 року. 

 

13.03. 

2023 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, голови 

ЦК 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

2 Про ведення викладачами коледжу 

журналів академічних груп, журналів 

керівників груп, книги взаємовідвідування 

занять, заповнення відомостей тощо. 

Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Похно С.В. – 

заступник директора 

з навчальної роботи, 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. – 

завідувачі відділення 

3 Про розвиток у здобувачів освіти 

внутрішньо особистісної відповідальності 

під час дистанційного навчання 

 Завідувачі 

відділення 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. – 

завідувачі відділення 

VІІ засідання 

1 Про хід підготовки та успішність 

здобувачів базової загальної середньої 

освіти до проходження  державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання (за результатами 

ДКР) 

 

17.04. 

2023 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, голови 

ЦК, викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Мала Н.В.,  

Горяча А.П. – голови 

ЦК 

2 Про підготовку звітів для визначення 

рейтингу викладачів коледжу 

 Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Похно С.В. - 

заступник директора 

з навчальної роботи  

3 Про стан наповнення та оновлення 

електронного навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонент 

 Члени 

адміністрації, 

голови ЦК 

Голови ЦК 

VІІІ засідання 

1 Про підсумки участі здобувачів освіти у 

студентських олімпіадах, конкурсах, 

конференціях. 

 

22.05. 

2023 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, голови 

ПЦК. 

Похно С.В. - 

заступник директора 

з навчальної роботи  

2 Про результати організації освітнього 

процесу з використанням дистанційних 

форм роботи у коледжі, аналіз освітніх 

платформ (в разі виникнення потреби) 

Голови ЦК, 

викладачі 

навчальних 

дисциплін 

Голови ЦК 

3 Про підготовку Плану заходів до 

підготовки та організації проведення 

освітнього процесу 2023-2024 навчального 

року у Чемеровецькому медичному 

фаховому коледжі 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Шерстюк П.Я. – 

директор коледжу 



ІХ засідання 

1 Підсумки виконання наказів та 

розпоряджень дирекції, МОН та МОЗ 

України 

 

12.06. 

2023 

Члени 

адміністрації 

Шерстюк П.Я. - 

директор 

2 Про виконання   графіків засідань 

циклових  комісій та виконання їх рішень, 

перспективність та глибина питань, які 

вирішуються.   

Методистка, 

голови ЦК 

Бойчук Г.Я. - 

методистка 

3 Про методичні рекомендації щодо 

планування на 2023-2024 н.р. 

 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Похно С.В. - 

заступник директора 

з навчальної роботи  

 Про результати  участі  циклових комісій у 

конкурсах: 

- «Викладач року-2023»; 

- «Моє краще заняття» 

- «Краща циклова комісія року» 

- «Кращий  кабінет(лабораторія)» 

Конкурсна 

комісія, 

методист 

коледжу 

 

 

Бойчук Г.Я. – 

методист коледжу 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


