
ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ 

на 2018-2019 н.р. 
 

№
№ 
з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний 

1. Розробка навчальних планів на 2018-2019 н.р. червень-серпень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

2. Закріплення дисциплін за цикловими комісіями 

коледжу на 2018-2019 н.р. (уточнення) 

серпень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

3. Закріплення навантаження за штатними 

співробітниками циклових комісій 

червень-вересень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

4. Розробка графіків навчального процесу на  
2018-2019 н.р. 
 

червень Заступники директора з 

навчально-методичної та  

навчальної роботи 

5. Уточнення планового навчального навантаження 

викладачів на 2018-2019 н.р. 

серпень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

6. Перевірка індивідуальних планів викладачів на 
2018-2019 н.р.                                                        

вересень Заступники директора з 

навчально-методичної, навчальної та 

наукової роботи, НМЦ СЯО 

7. Перевірка робочих програм навчальних дисциплін вересень, грудень Заступники директора з 

навчально-методичної та навчальної 

роботи, НМЦ СЯО 

8. Підготовка розкладів занять, розкладів семестрових 

сесій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень, серпень Заступник директора з навчальної 

роботи 

 

 

9. Погодження графіків індивідуального навчання 
студентів 

вересень, лютий Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

10. Затвердження графіків обов'язкових консультацій вересень, лютий Заступник директора з навчальної 

роботи 

11. Підготовка студентів до складання ЗНО упродовж року Заступник директора з 
навчально-методичної роботи 
 
 

 



12. Підготовка до проведення підсумкової атестації 
випускників та державної підсумкової атестації 
студентів II курсу для одержання атестатів про 
повну загальну середню освіту 

II семестр Заступник директора з 

навчально-методичної роботи, 

голови циклових комісій 

13. Здійснення моніторингу якості освітньої підготовки І семестр, II семестр Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

14. Організація занять з надання додаткових освітніх 

послуг студентам 

упродовж року Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

15. Організація занять на курсах доуніверситетської 

підготовки (з української мови, математики, рисунка, 

історії України, біології) 

упродовж року Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

16. Підготовка до видачі документів про освіту 

випускникам 

II семестр Заступник директора з 

навчально-методичної роботи, 

НМЦ акредитації та ліцензування 

17. Проведення розподілу випускників, які навчалися за 

кошти місцевого бюджету, для працевлаштування 

квітень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи, 

НМЦ СЯО 18. Розробка робочих навчальних планів на 2019-2020 
н.р. 

лютий-березень Заступник директора з навчальної 
роботи 

19. Розрахунок планового навчального навантаження 
викладачів на 2019-2020 н.р. 

квітень-травень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи, 

НМЦ СЯО 20. Підготовка розпорядження на закріплення дисциплін за 

цикловими комісіями коледжу на 2019-2020 н.р. 

травень Заступник директора з 
навчально-методичної роботи, 
НМЦ СЯО 21. Підготовка пропозицій щодо кадрового забезпечення 

освітнього процесу 

травень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

22. Звітування за результатами навчально-методичної та 

наукової роботи 

червень Заступники директора з 

навчально-методичної роботи, 

навчальної та наукової роботи 

23. Планування навчально-методичної та наукової 

роботи на 2019-2020 н.р. 

червень Заступники директора з 
навчально-методичної роботи та 
навчальної роботи 



24. Проведення методичних нарад, семінарів, тренінгів з 
питань організації та науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу 

вересень-червень Заступник директора з 
навчально-методичної роботи 

25. Проведення занять з педагогічної інноватики для 
викладачів коледжу 

упродовж року Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

26. Підготовка матеріалів до проведення Педагогічної 
ради та Методичної ради коледжу, засідання 
атестаційної комісії Університету 

упродовж року Заступник директора з 
навчально-методичної роботи 

27. Проведення спільних засідань циклових комісій та 
кафедр інститутів, факультетів Університету 

січень-грудень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

28. Організація роботи інституту наставництва січень-грудень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

29. Координація заходів щодо формування 
ІКТ-компетентностей викладачів, створення 
електронних курсів з фахових дисциплін 

січень-грудень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

30. Підготовка до атестації педагогічних працівників 

 

січень-березень 

жовтень-лютий 

Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

31. Організація стажування та підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

упродовж року Заступники директора з 
навчально-методичної роботи та 
навчальної роботи 

32. Координація участі викладачів коледжу в регіональних 
методичних об'єднаннях та у методичних об'єднаннях 
викладачів коледжів Києва 

упродовж року 

 

Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

33. Організація та проведення декад педагогічної 

майстерності 

січень-грудень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

34. Підготовка заходів до Дня Коледжу, Грінченківської 

декади, Дня Університету,Днів науки 

листопад Заступники директора з 

навчально-методичної роботи та 

навчальної роботи 



35. Затвердження графіків відкритих занять вересень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

36. Контроль за підготовкою та змістом екзаменаційних 
документів 

упродовж року Заступник директора з 
навчально-методичної роботи 

37. Організація та проведення студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін 

грудень-квітень Заступник директора з навчально- 

методичної роботи 

 38. Підготовка розпорядження із затвердження тематики 
дипломних робіт для студентів спеціальностей 

«Образотворче мистецтво», «Дизайн», «Видавнича 
справа та редагування» 

жовтень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

 39. Затвердження тематики курсових робіт студентів жовтень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

 40. Контроль за підготовкою інформації з призначення 

академічних та соціальних стипендій студентам 

січень-червень Заступники директора з 

навчально-методичної роботи та 

навчально-виховної роботи 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

1. Проведення моніторингу якості освітніх послуг І півріччя, 

II півріччя 

Заступник директора з 
навчально-методичної роботи, 

голови циклових комісій 

2. Відео та фотозйомка заходів коледжу упродовж року Відділ виховних технологій 

3. Монтаж репортажів подій з життя коледжу та 

розповсюдження їх у соціальних мережах 

упродовж року Заступник директора з 
навчально-методичної роботи, 
відділ виховних технологій 

4. Проведення анкетування абітурієнтів на Днях 

відкритих дверей 

упродовж року Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 



 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1. Складання плану профорієнтаційної роботи на 

2018-2019 н.р. 

вересень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

2. Проведення інструктивної нарад щодо методичних 
засад організації професійної орієнтації молоді 

жовтень Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

3. Участь в організації та проведенні Днів відкритих 

дверей 

упродовж року Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

 


