
Напрям роботи Завдання
Термін 

виконання
Відповідальна особа Форма узагальнення

Формування бази даних контингенту студентів на 

2020/2021н.р., в т.числі засобами ЄДЕБО до 1.09
відпов.секретар ПК, директор 

коледжу, адмінісратор ЄДЕБО
наказ

Формування мережі академічних груп, призначення керівників 

академічних груп
до 1.09 заст.директора ФК наказ

Розробка та затвердження графіків освітнього процесу та 

робочих навчальних планів у розрізі спеціальностей на 

2020/2021 н.р.

до 1.09 заст.директора ФК робочі навчальні плани

Укладання розкладів занять та контроль за їх дотриманням до 1.09 (до 20.01),

постійно
заст.директора ФК

Організація та контроль за проведенням факультативних та 

гурткових занять
до 5.09 заст.директора ФК наказ

Формування погодинного педагогічного навантаження 

викладачів на 2020/2021 н.р.
до 1.09 заст.директора ФК наказ

Формування тарифікаційного списку педагогічних працівнивків 

коледжу до 5.09

директор коледжу, директор 

ФК, заступники директора, 

завідувачі відділень

Розробка інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів 

з планування, організації й обліку освітньої діяльності за потреби методична служба

Організація роботи Педагогічної ради фахового коледжу, 

підготовка та оформлення документації ПР
до 1.09

голова педради, секретар 

педради

Наказ, план роботи педагогічної ради 

ФК

Затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

навчальних та виробничих практик (посеместрово)
до 1.09

до 20.01
заст.директора ФК

Організація роботи відділень коледжу до 1.09 завідувачі відділень план роботи відділення

Організація засідань Рад відділень, участь у їх роботі згідно плану роботи 

відділення
завідувачі відділень план роботи відділення

ПЛАН РОБОТИ

фахового коледжу

на 2020/2021н.р.

1. Організаційно-розпорядче 

забезпечення освітнього 

процесу

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на Педагогічній раді ФК 

Протокол №1 від 31.08.2020
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Організація літньої та зимової сесій:

- наказ про допуск

- формування розкладів сесій

- контроль за проходженням сесії

відповідно до графіку 

освітнього процесу

заст.директора спільно з 

зав.відділеннями
наказ, розклади

Організація роботи ДКК: 

- накази про формування комісій

- формування розкладів 

- ведення навчально-облікової документації щодо засідань ДКК

- підготовка звітів про проходження та результати ДКК 

відповідно до графіку 

освітнього процесу

заст.директора спільно з 

зав.відділеннями
наказ, розклади

Контроль руху контингенту студентів, 

підготовка відповідних статистичних звітів постійно,

за потребою

відділ організаційно-

адміністративного супроводу 

освітнього процесу, 

адміністратор ЄДЕБО

статистичні звіти

Організація роботи кабінетів та лабораторій до 1.09 заст.директора ФК наказ

Організація належної підготовки студентів до ДПА (ЗНО) впродовж року
заст.директора ФК, 

голови ЦК
заслуховується на педагогічній раді ФК

Організаційне забезпечення участі студентів у зовнішньому 

незалежному тестуванні (ЗНО)
згідно графіку

заст.директора ФК, 

голови ЦК

Організація роботи методичної служби коледжу до 1.09 директор ФК заслуховується на Раді з якості

1. Організаційно-розпорядче 

забезпечення освітнього 

процесу
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Розробка та впровадження в роботу ФК нормативно-

методичних документів:

  - Тимчасового положення про освітній процес у фаховому 

коледжі

  - Положення про індивідуальний навчальний план студента 

(для фахового коледжу)

  - Положення про  оцінювання здобувачів фахової передвищої 

освіти

  - Положення про підсумкове оцінювання здобувачів фахової 

передвищої освіти

  - Положення про неформальне навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти та визнання компетентностей, набутих поза 

формальними освітньо-професійними програмами  

  - Положення про електронний навчально-методичний 

комплекс дисципліни

до 1.12

до 1.12

до 1.11

до 1.12

до 1.03

до 30.10

директор ФК Положення

Забезпечення публічності та відкритості доступу до 

нормативних документів ФК шляхом розміщення відповідних 

документів на сайті коледжу

постійно директор ФК

Забезпечення публічності та відкритості доступу до документів, 

що вивітлюють діяльність Педагогічної ради ФК  шляхом 

систематичного та своєчасного розміщення відповідних 

документів на сайті коледжу

постійно

голова педагогічної ради, 

секретар ПР, сектор 

адміністрування сайту

Організація оперативного зворотнього зв'язку з педагогічними 

та іншими працівниками ФК 
до 1.10.2020 сектор адміністрування сайту

Проведення спільних засідань за участю представників 

студентського самоврядування на предмет роз'яснення суті та 

участі здобувачів освіти у процедурах моніторингу
1 раз на місяць

адміністрація спільно з радою 

студентів

Залучення здобувачів освіти до досліджень задоволеності 

здобувачів освіти різними аспектами якості освітньо-

професійних програм та відповідності потребам здобувачів 

освіти

1 раз на семестр

адміністрація спільно з 

сектором моніторингу якості 

освіти ти радою студентів

заслуховується на Раді з якості

2. Забезпечення дотримання 

вимог правової визначеності, 

оприлюднення та послідовного 

дотримання нормативних 

документів  фахового коледжу, 

що регулюють усі стадії 

підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти 

3. Здійснення за участю усіх 

стейкхолдерів  моніторингу та 

періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм 
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Налагодження зворотнього зв'язку з випускниками коледжу; 

отримання їх рекомендацій щодо покращення освітньо-

професійної програми та викладання окремих освітніх 

компонент

впродовж року

зав.відділеннями,

сектор моніторингу якості 

освіти

Розробка рекомендацій щодо залучення роботодавців до 

процедур визначення якості освітньо-професійних програм до січня
Сектор моніторингу якості 

освіти
заслуховується на Раді з якості

Проведення консультаційний нарад з гарантами освітніх 

програм 
1 раз на 2 місяці

адміністрація ФК, сектор 

моніторингу якості освіти

Узагальнення пропозицій стейкхолдерів та перегляд освітньо-

професійних прошрам
1 раз на рік

Сектор моніторингу якості 

освіти, голови ЦК
заслуховується на засіданнях ЦК

Контроль за об'єктивністю поточного оцінювання на основі 

аналізу  журналів 2 рази за семестр заступник директора ФК

Вибірковий аналіз якості курсових робіт/проектів, в т.ч. на 

предмет об'єктивності оцінювання жовтень, лютий
заступник директора ФК 

спільно з головами ЦК
заслуховується на засіданнях ЦК

Вибірковий аналіз звітів про проходження практики, в т.ч. на 

предмет об'єктивності оцінювання грудень, травень
заступник директора ФК 

спільно з головами ЦК
заслуховується на радах відділень

Організація роботи з перегляду  та оновлення критеріїв 

оцінювання освітніх компонент та забезпечення їх доступності 

здобувачам освіти

жовтень

сектор дидактики та 

навчальних інновацій, голови 

ЦК

заслуховується не Педагогічній раді ФК 

(№2)

Введення в практику роботи викладача фахового коледжу 

силабусу дисципліни
з січня

сектор дидактики та 

навчальних інновацій

Аналіз проміжного оцінювання здобувачів освіти на основі 

атестацій; порівняльний аналіз підсумкового оцінювання та 

атестацій

листопад, квітень завідувачі відділень заслуховується на радах відділень

Розробка  Положення про оцінювання здобувачів освіти у 

фаховому коледжі
до 1.11 директор ФК

Розробка Положення про  підсумкове оцінювання здобувачів 

освіти у фаховому коледжі
до 1.12 директор ФК

Популяризація та впровадження нових сучасних форм 

оцінювання здобувачів освіти 
постійно методична служба

заслуховується на Педагогічній раді ФК 

(№2)

Забезпечення прозорості вимог щодо оцінювання освітніх 

компонент шляхом розміщення  критеріїв оцінювання у 

відповідних Е-курсах

до 1.11 методична служба, голови ЦК
заслуховується на Педагогічній раді ФК 

(№2)

3. Здійснення за участю усіх 

стейкхолдерів  моніторингу та 

періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм 

4.  Забезпечення релевантності, 

надійності, прозорості та 

об’єктивності оцінювання, що 

здійснюється у рамках 

освітнього процесу фахового 

коледжу
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Проведення навчально-методичних семінарів для педагогічних 

працівників ФК щодо роз'яснення положень та реалізації 

парадигми студентоцентрованого навчання

згідно плану методичної 

роботи 
методична служба

Впровадження сучасних технологій навчання, активних форм 

проведення заняття  та технологій, спрямованих на 

формування Soft scills

згідно плану методичної 

роботи 
методична служба

Започаткування практики розробки та реалізації у фаховому  

коледжі неформальних навчальних курсів дистанційної форми 

навчання

березень директор ФК заслуховується на Раді з якості

Розробка Положення про неформальне навчання здобувачів 

освіти та визнання компетентностей, набутих поза 

формальними освітньо-професійними програмами

до 1.04 директор ФК заслуховується на Раді з якості

Організація та надання викладачами консультацій здобувачам 

освіти, в тому числі з використанням дистанційних технологій постійно

сектор дидактики та 

навчальних інновацй, сектор 

адміністрування сайту

Вивчення питання задоволеності студентів методами навчання 

і викладання в розрізі спеціальностей

згідно плану роботи 

сектору моніторингу 

якості освіти

сектор моніторингу якості 

освіти, рада студентів

аналітична довідка за результатами 

опитувань

Вивчення питання задоволеності студентів методами навчання 

і викладання в умовах адаптивного карантину

згідно плану роботи 

сектору моніторингу 

якості освіти

сектор моніторингу якості 

освіти, рада студентів

аналітична довідка за результатами 

опитувань

Розробка Положення про індивідуальний навчальний план 

студента (для фахового коледжу)
до 1.12 директор ФК

Розробка та реалізація процедур формуваня індивідуальної 

навчальної траєкторії здобувача фахової перевищої освіти листопад-грудень
сектор моніторингу якості 

освіти, завідувачі відділень

Започаткування введення в практику роботи викладачів 

фахового коледжу силабусу дисципліни 
згідно плану методичної 

роботи 

сектор дидактики та 

навчальних інновацй
заслуховується на засіданнях ЦК

Формування дієвої системи неперервного професійного 

розвитку викладачів коледжу
постійно директор ФК

Організація належного проходження підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників фахового коледжу
постійно сектор розвитку персоналу

Організація ефективного обліку документації щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників
до 1.11

сектор розвитку персоналу, 

відділ кадрів

6. Визначення та послідовне 

дотримання вимог щодо 

компетентності педагогічних  

працівників, застосовування 

чесних і прозорих правил 

атестації педагогічних 

працівників  та безперервного 

професійного розвитку

5. Забезпечення дотримання 

студентоорієнтованого 

навчання в освітньому процесі 

фахового коледжу
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Забезпечення участі викладачів у фахових конкурсах, проектах
постійно методична служба

Модернізація сайту навчально-методичної лабораторії, 

наповнення актуальною інформацією науково-методичного 

змісту

постійно методична служба, голови ЦК заслуховується на засіданнях ЦК 

Залучення педагогічних працівників до публікацій на сайті 

лабораторії методичного зростання та  у фахових та інтернет-

виданнях

постійно методична служба, голови ЦК

Доопрацювання  процедури визнання результатів 

проходження підвищення кваліфікації педагогічною радою 

фахового коледжу 

до 1.10
директор ФК, сектор розвитку 

персоналу
заслуховується на Раді з якості

Організація публічних заходів з питань поширення кращого 

досвіду викладачів
не менше 1 разу на рік методична служба згідно плану методичної роботи

Моніторинг наукової, методичної та професійної  активності 

викладачів  відповідно до вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності

відповідно до планів 

роботи ЦК
голови ЦК, гаранти ОПП заслуховується на засіданнях ЦК 

Доопрацювання Положення про рейтингове оцінювання 

професійної діяльності педагогічних працівників 
до 1.10

директор ФК, сектор розвитку 

персоналу
заслуховується на Раді з якості

Аналіз та оприлюднення щорічних рейтингових показників 

викладачів та циклових комісій
до 1.10 сектор розвитку персоналу узагальнена інформація на сайті

Організація атестації педагогічних працівників фахового 

коледжу
згідно плану методичної 

роботи
методична служба коледжу

слухання на засіданнях ЦК, засіданні 

Педагогічної ради (№5)

Поповнення бібліотеки коледжу навчальною, художньою 

літературою та періодичними виданнями; контроль за 

наявністю фахових видань відповідно до ліцензійних та  

акредитаційних вимог

постійно зав.бібліотеки

Розробка Положення про електронний навчально-методичний 

комплекс дисципліни жовтень

директор ФК, сектор 

дидактики та навчальних 

інновацій

Реорганізація системи електронних навчально-методичних 

комплексів в інформаційно-освітньому Е-середовищі коледжу 

відповідно до нових стандартів фахової перевищої освіти
до 1.12

методична служба, сектор 

адміністрування сайту, відділ 

ІТ

заслуховуєтьсяна Педагогічній раді ФК 

(№5)

7. Забезпечення належних 

інформаційних і  освітніх 

ресурсів та ресурсів підтримки 

здобувачів фахової передвищої 

освіти 

6. Визначення та послідовне 

дотримання вимог щодо 

компетентності педагогічних  

працівників, застосовування 

чесних і прозорих правил 

атестації педагогічних 

працівників  та безперервного 

професійного розвитку
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Напрям роботи Завдання
Термін 

виконання
Відповідальна особа Форма узагальнення

Розробка рекомендацій щодо оптимізації структури е-курсів 

навчальних дисциплін та впровадженя сучасного он-лайн 

інструментарію організації навчання

до  1.10 методична служба

Оптимізація структури е-курсів навчальних дисциплін щодо 

відображення очікуваних результатів навчання, критеріїв 

оцінювання, політики проведення аудиторних занять тощо
до 1.12

сектор дидактики та 

навчальних інновацій, голови 

ЦК

заслуховуєтьсяна Педагогічній раді ФК 

(№5)

Проведення навчальних та тренінгових семінарів педагогічних 

працівників щодо ефективного  використання інформаційно-

освітнього е-середовища коледжу
впродовж року

сектор дидактики та 

навчальних інновацій
за окремим планом

Впровадження інструментарію он-лайн консультування 

здобувачів освіти  в структуру е-курсів
впродовж року

сектор дидактики та 

навчальних інновацій

Організація проведення 0-замірів першокурсників
вересень

сектор моніторингу якості 

освіти
заслуховується на Раді з якості

Контрольні віддвідування адміністрацією коледжу усіх видів 

занять постійно адміністрація
заслуховується на нарадах структурних 

підрозділів

Організація проведення директорських контрольних робіт
грудень, травень заст.директора ФК

заслуховується на нарадах структурних 

підрозділів

Моніторинг дотримання вимог щодо документаційного 

оформлення результатів поточного та підсумкового контролю 2 рази на семестр заст.директора ФК

Вивчення стану викладання загальноосвітніх дисциплін у 

контексті підготовки до ЗНО
лютий заст.директора ФК

Заслуховується на педагогічній раді ФК 

(№4)

Контроль  стану організації та проведення практичного та 

виробничого навчання
постійно, 

квітень
завідувачі відділень

Заслуховується на педагогічній раді ФК 

(№5)

Розробка та впровадження процедури подачі та розміщення 

інформації про діяльність фахового коледжу на сайт коледжу до 1.11

директор ФК, завідувачі 

відділень, сектор 

адміністрування сайту

7. Забезпечення належних 

інформаційних і  освітніх 

ресурсів та ресурсів підтримки 

здобувачів фахової передвищої 

освіти 

8. Забезпечення збирання, 

аналізу і використання 

відповідної інформації для 

ефективного управління 

освітньо-професійними 

програмами та іншою 

діяльністю фахового коледжу

9. Забезпечення публічної, 

зрозумілої, точної, об’єктивної, 

своєчасної та легкодоступної 

інформації про діяльність 

фахового коледжу та всі 

освітньо-професійні програми
7



Напрям роботи Завдання
Термін 

виконання
Відповідальна особа Форма узагальнення

Розробка та впровадження в сайт коледжу структурногог 

розділу, що відображає діяльність освітніх підрозділів фахового 

коледжу - відділень, циклових комісій

до 1.01 сектор адміністування сайту

Оптимізація інформації на сайті коледжу щодо особливостей 

вступу на навчання у розрізі спеціальностей до 1.01 завідувачі відділень

Активне використання соціальних мереж щодо висвітлення 

діяльності освітніх підрозділів коледжу
постійно

завідувачі відділень, голови 

ЦК, гаранти ОП

Запровадження Е-портфоліо освітньо-професійних програм
впродовж року

завідувачі відділень,гаранти 

ОП
заслуховується на Раді з якості

Проведення консультативних навчань здобувачів освіти 

фахового коледжу щодо інформаційного наповнення та 

можливостей зворотнього зв'язку на сайті коледжу.

відповідно до плану 

роботи ради студентів 

коледжу

сектор моніторингу якості 

освіти, рада студентів 

коледжу

Розробка якісної профорієнтаційної та рекламної медіа-

продукції в розрізі спеціальностей. Вповадження нових форм 

поширення рекламного контенту

постійно
завідувачі відділень, голови 

ЦК, гаранти ОП

Залучення учнів шкіл міста до коледжних заходів постійно
завідувачі відділень, голови 

ЦК, гаранти ОП

Організація заходів із реалізації політики академічної 

доброчесності працівниками та здобувачами освіти  фахового 

коледжу
відповідно до плану 

роботи сектору 

академічної 

доброчесності

сектор академічної 

доброчесності
заслуховується на Вченій раді коледжу

Вибірковий аналіз курсових робіт/проектів на предмет 

унікальності з допомогою прогамного засобу Unicheck лютий
голови ЦК, сектор 

академічної доброчесності
заслуховується на засіданнях ЦК

Перевірка дипломних робіт/пректів на предмет унікальності з 

допомогою прогамного засобу Unicheck
червень

голови ЦК, сектор 

академічної доброчесності
заслуховується на засіданнях ЦК

Організація заходів для здобувачів фахової передвищої освіти з 

формування навиків академічного письма 
згідно плану роботи 

відділення

завідувачі відділень спільно з 

сектором академічної 

доброчесності

Формування Е-репозиторію студентських дипломних робіт
до 1.06

зав.бібліотеки, сектор 

адміністування сайту

10. Забезпечення дотримання 

академічної доброчесності 

педагогічними працівниками  

та здобувачами фахової 

передвищої освіти

9. Забезпечення публічної, 

зрозумілої, точної, об’єктивної, 

своєчасної та легкодоступної 

інформації про діяльність 

фахового коледжу та всі 

освітньо-професійні програми
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виконання
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Проведення опитування здобувачів освіти щодо дотримання у 

коледжі академічної доброчесності
відповідно до плану 

роботи сектору 

моніторингу якості освіти

сектор моніторингу якості 

освіти, рада студентів 

коледжу

аналітична довідка за результатами 

опитувань

відповідно до планів 

роботи структурних 

підрозділів

10. Забезпечення дотримання 

академічної доброчесності 

педагогічними працівниками  

та здобувачами фахової 

передвищої освіти

11. Здійснення інших процедур і заходів, визначених загальною стратегією та планом 

розвитку коледжу.
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