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План роботи Вченої ради на 2017/2018 

навчальний рік. 

Засідання Вченої ради проводитимуться  

у четверту середу місяця о 16.05 

СЕРПЕНЬ 30.08 
1. Про зміни  порядку 
оплати праці 
педагогічних 
працівників. 

О. О. 
Гензерська 

2. Про підсумки роботи 
приймальної комісії за 2017 
рік. 

О. Т. 
Фастовська  

3. Про основні завдання і 
напрямки роботи 
педагогічного 
колективу у 2017/2018 н. р.  

О. В. Куклін 

4. Про нові підходи при 
викладанні іноземних 
мов. 

О. В. Куклін 

5. Різне.  

5.1. Про затвердження 
ліміту стипендіатів 
студентів-першокурсни
ків у І семестрі 2017/2018 н.р. 

М. М. Богун 

5.2. Затвердження плану 
роботи Вченої ради 
Коледжу 

О. Л. Проценко 

5.3. Про затвердження   

плану роботи  

Н. А. Азьмук 



Методичної ради  

Коледжу.  

5.4. Про затвердження 
Положення про навчання 
студентів за 
індивідуальним 
графіком. 

О. Л. Проценко 

ВЕРЕСЕНЬ 27.09 
1. Про стан охорони праці 
та забезпечення 
дотримання вимог 
техніки безпеки в 
підрозділах Коледжу за 
2016/2017 н.р. 

О. Л. Проценко  

2. Про хід виконання 
міжнародних проектів та 
перспективи залучення 
грантів. 

О. Л. Проценко, О. 
Ю. Рилова 

3. Різне  
ЖОВТЕНЬ 25.10 

1. Про підготовку до 
осінньо-зимового 
періоду та 
забезпечення 
раціональної організації 
освітнього процесу в 
зимовий період. 

В. М. 
Бондаренко 

2. Про затвердження 
плану роботи 
приймальної комісії щодо 
організації прийому у 2018 
р. 

О. Т. 
Фастовська 

3. Про систему 
внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти в Коледжі 

Н. А. Азьмук 

4. Різне  
ЛИСТОПАД 22.11 

1. Про результати 
проміжної атестації 
студентів. 

Завідувачі 
відділень 

2. Про ліцензування 
нових спеціальностей 
та акредитацію 

Н. А. Азьмук 



упроваджених програм 
підготовки студентів. 
3. Про діяльність органів 
студентського 
самоврядування. 

Голови 
студентських 
рад коледжу та 
гуртожитку,  
Богун М. М. 

4. Різне.  
ГРУДЕНЬ 27.12 

1. Про основні 
результати діяльності 
Коледжу у 2017 році та 
перспективи діяльності 
у 2018 році. Затвердження 
фінансового плану на 2018 
рік. 

О. В. Куклін, О. О. 
Гензерська 

2. Про проект штатного 
розпису Коледжу. 

О. В. Куклін 

3. Про затвердження 
ліміту стипендіатів у ІІ 
семестрі 2017/2018 н.р. 

М. М. Богун 

4. Різне  
СІЧЕНЬ 24.01 

1. Про результати 
зимової екзаменаційної 
сесії. 

Н. А. Азьмук 

2. Про стан наукової, 
творчої та 
інноваційно-пошукової 
роботи в Коледжі. 

Н. А. Азьмук 

3. Про стан фінансового 
забезпечення Коледжу 
та питання 
диверсифікації 
надходжень та 
збільшення іх обсягів. 

О. О. 
Гензерська 

4. Різне  
ЛЮТИЙ 28.02 

1. Про організацію 
вступної кампанії у 2018 
році. 

О. В. Куклін 

2. Про результати 
ліквідації студентами 
академічної 
заборгованості за 1-й 

Завідувачі 
відділень 



семестр 2017/2018 н.р. 
3. Розгляд та 
затвердження 
ліцензійних/акредитаці
йних справ за 
спеціальностями 

Н. А. Азьмук 

4. Про стан 
професійно-практичної 
підготовки студентів 
випускних груп та 
організацію співпраці з 
роботодавцями. 

Завідувачі 
відділень,  
О. Ю Рилова 

5. Різне 
 

 

БЕРЕЗЕНЬ 28.03 
1.  Про атестацію 
педагогічних 
працівників 

Т. М. Боровик 

2. Про роботу бібліотеки В. С. Фахрадова 
3. Про використання 
системи дистанційного 
навчання Moodle у 
навчальному процесі 

О. Л. Проценко 

4. Різне  
КВІТЕНЬ 25.04 

1. Про організацію, 
планування та 
матеріально-технічне 
забезпечення 
освітнього процесу у 
2018/2019 н. р. 

Н. А. Азьмук 

2. Про результати 
проміжної атестації 
студентів. 

Завідувачі 
відділень 

3. Про стан справ з 
організації The American College in 
Ukraine. 

О. Л. Проценко 

4. Різне  
ТРАВЕНЬ 23.05 

1.  Про стан кадрового 
забезпечення 
освітнього  процесу. 

Н. А. Азьмук 

2. Про гуманітарну, 
виховну роботу в 
Коледжі та взаємодію з 

М. М. Богун 



органами 
студентського 
самоврядування. 
3. Про міжнародну 
співпрацю Коледжу. 

О. Ю. Рилова 

4. Про стан викладання 
іноземних мов у Коледжі 

О. О. Мустафа 

5. Різне.  
ЧЕРВЕНЬ 27.06 

1. Про підсумки літньої 
екзаменаційної сесії та 
результати державної 
атестації 
студентів-випускників. 

Н. А. Азьмук 

2. Розгляд та 
затвердження 
навчальних (робочих 
навчальних) планів 
підготовки студентів 
ОКР молодший спеціаліст 
та освітнього ступеня 
бакалавр на 2018/2019 н.р. 

Н. А. Азьмук 

3. Про стан виконання 
рішень Вченої ради 
Коледжу у 2017/2018 н. р. та 
про проект плану роботи 
Вченої ради Коледжу у 
2018/2019 н. р. 

О. Л. Проценко 

4. Про визначення квоти 
стипендіатів та 
затвердження 
кандидатур для 
призначення іменних 
стипендій студентам 
Коледжу за 
результатами літньої 
сесії 

М. М. Богун 

5. Різне  
 

Секретар Вченої ради, к.б.н., доцент

      О. Л. Проценко 


