План роботи на жовтень 2020 р.
№
Захід
І. Організація навчального процесу
1 Складання розкладу занять на 2 модуль осіннього семестру
2 Складання графіку захисту курсових робіт (проєктів) на осінній семестр
3

Контроль виконаня курсових робіт (проєктів)

4

6

Захисти курсових робіт (проєктів)
Модульний/семестровий контроль:
ТПД17
КД17
ЕД19С, РАД19С
Групи 1, 2 курсів на основі БЗСО (профільна середня освіта) - виставлення
семестрових оцінок
Групи 20С, 20П, ЕПД18, БД18, ТД18, КД18, ЕД18, ТСД18, ТХД18, ТХД17, БСД17,
ТХД19С - модульний контроль
Контроль поточної успішності студентів, профілактична робота з невстигаючими
студентами

7

Підбиття підсумків навчальних практик в групах МД18, БСД18, РАД18

5

Підбиття підсумків навчальної практики в групі ТПД17
Оформлення договорів на проходження виробничих практик, видання наказу: ТПД17,
9 ЕД19С, РАД19С
Видати наказ про затвердження графіка проведення підготовки до Державної
підсумкової атестації та замовлення документів про повну загальну середню освіту у
10 2020-2021 н.р.
Ознайомити студентів другого курсу та батьків з умовами та графіком проведення
11 ДПА у 2020-2021 н.р.
8

Термін

Відповідальні

до 30.10
до 15.10
протягом
місяця

навчальна частина
навчальна частина
керівники КП (КР),
завідувачі відділень
керівники КП (КР),
завідувачі відділень

за графіком
до 11.10
до 18.10
до 25.10
до 01.11

Викладачі, куратори
груп, завідувачі
відділень

до 01.11
протягом
місяця
до 18.10
до 25.10
до 26.10

Куратори груп,
завідувачі відділень
Керівники практики,
завідувач відділення
Керівник практик,
завідувач відділення
Керівники практик,
Ковнір Л.І.

протягом
місяця

Прилєпська С.І.

протягом
місяця

Куратори груп,
завідувачі відділень

12
13
14
15
16
17

протягом
Щоденний моніторінг відвідування занять студентами груп
місяця
протягом
Інформування батьків щодо стану успішності та відвідування занять студентами
місяця
ІІ. Позааудиторна, виховна робота та психологічна допомога
Тиждень спеціальності «Харчові технології»
12-16.10
Тиждень спеціальності «Автомобільний транспорт»
19-23.10
Година спілкування (за графіком)
2, 4 тижні
протягом
Лекторій для груп 1-2 курсів з попередження насильства і торгівлі людьми
місяця

18 Заходи до Дня Захисника України (14.10)
19 Відеопрезентація від першокурсників «Знайомтесь – це ми!»
20
21
22

23

24

25
26

12-16.10

до 31.10
протягом
Участь у Всеукраїнській акції «Чисте довкілля»
місяця
Складання соціального паспорту групи (1 курс) та внесення змін (2-4курси)
до 16.10
Анкетування та діагностування студентів груп з протидії булінгу та іншим видам
протягом
насильства
місяця
ІІІ. Засідання колегіальних, робочих та дорадчих органів
Засідання атестаційної комісії
1. Про затвердження плану проведення атестації на 2020-2021 н.р.
06.10
2. Про затвередження переліку педагогічних працівників, які підлягають атестації у
2020 році
Засідання методичної ради
1. Про затвердження навчально-методичної документації
13.10
2. Аналіз впровадження дистанційного навчання в освітній процес у весняному
семестрі 2019-2020 н.р., із досвіда роботи
3. Про затвердження положень та процедур
Засідання профорієнтаційної ради
20.10
Засідання педагогічної ради
27.10
1. Про підсумки прийому на навчання у 2020 році та завдання на 2021 н.р.

завідувачі відділень
куратори груп
Погорєлова Л.М.
Болотін О.В.
куратори груп
Вітовська І.А.
Білоіваненко С.А.
Вітовська І.А.
куратори груп
куратори груп
РСС
куратори груп
Білоіваненко С.А.

Горелік В.О.
Горелік В.О.
Голови ЦК
Голови ЦК

Стеценко І.А.

27.10

26
2. Про визнання результатів підвищення кваліфікації у 2020 році
Засідання стипендіальної комісії
27
Засідання адміністративної ради
28
1. Про організацію роботи закладу освіти та перші підсумки роботи в умовах
адаптивного карантину
29.1
2. Про підсумки вступної кампанії та завдання на 2021 рік
3. Про розгляд особових справ
1. Про адаптацію студентів нового набору
2. Про організацію роботи психологічної служби в умовах карантину
29.2
3. Про хід навчального процесу (підсумки модульного контролю та практик)
4. Про розгляд особових справ
30

Директор

Засідання студентської ради

Голови ЦК
30.10

13.10

27.10
08.10
22.10

Володимир ГОРЕЛІК

Голоденко В.М.
Орець Т.І.
Стеценко І.А.
Ковнір Л.І.
Завідувачі відділень
Вітовська І.А.
Білоіваненко С.А.
Завідувачі відділень
Завідувачі відділень
Вітовська І.А.
Голова РСС

