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А.В. Литвиненко

ПЛАН

роботи педагогічної ради Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака  
С ум ського Н АУ у 2017-2018 навчальному році

Серпень
1. Вибори секретаря педагогічної ради.
2. Про склад педагогічної ради на 2017-201 8 навчальний рік.
3. Про затвердження плану роботи педагогічної ради на 2017-2018 навчальний рік.
4. Звіт про роботу педагогічного колективу в 2016-2017 та основні напрямки діяльності в 

2017-2018 навчальному році.
5. Про затвердження плану роботи навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік.
6. Про затвердження Положень, які регламентують напрямки діяльності навчального 

закладу.
Жовтень

1. Про організацію роботи з педагогічними кадрами в навчальному закладі.
2. Психолого-педагогічні аспекти та умови успішної адаптації студентів першого курсу.
3. Співпраця навчального закладу та виробництва: сучасні підходи та перспективи.
4. Про проведення профорієнтаційної роботи у 2017-2018 навчальному році.

Грудень
1. Про організоване закінчення першого семестру.
2. Використання інтерактивних педагогічних технологій -  як необхідна умова 

забезпечення якісної підготовки фахівців (із досвіду роботи циклової комісії 
агроінженерних дисциплін).

3. Стан викладання дисципліни «Вступ до спеціальності».
4. Результати профорієнтаційної роботи в І семестрі та особливості її проведення у 11 

семестрі 2017-2018 навчального року
Січень

1. Підсумки навчально-виховної роботи за 1 семестр та основні напрямки діяльності 
педагогічного колективу у II семестрі навчального року.

2. Про проведення ДГІА з математики.
3. Про внесення змін до плану роботи навчального закладу у II семестрі 2017-2018 

навчального року.
Квітень

1. Про організацію роботи з обдарованими студентами: стан, проблеми, перспективи.
2. Стан викладання дисциплін «Історія України» та «Всесвітня історія».
3. Стан підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В». «С» та тракторнегів- 

машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2». «В1».
4. Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів 

навчального закладу.
Червень

1. Про організоване закінчення навчального року та підготовку навчального закладу до 
роботи в 2018-2019 навчальному році.

2. Робота педагогічного колективу по забезпеченню повноцінного прийому у 201 8 році.
3. 1 Іро видачу атестатів про повну загальну середню освіту.
4. Про виконання рішень педагогічної ради в 2017-2018 навчальному році.
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