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У 2021/2022 навчальному році організація освітнього процесу 

здійснюється згідно з Законами України «Про вищу освіту» (№ 1556 - VII від 

01.07.2014р.), «Про фахову передвищу освіту» (від 06.06.2019 № 2745 - VIIІ); 

Законом України «Про освіту»; Державною національною програмою «Освіта» 

(Україна ХХІ століття); наказом МОН України № 686 від 18.06.21 р. «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та 

іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти»; Положенням про організацію освітнього 

процесу в Ковельському фаховому медичному коледжі (протокол №6 засідання 

педагогічної ради від 31.08.2020р.) та іншими нормативними документами.  

Педагогічний колектив використовував у своїй роботі Указ Президента 

України від 05.06.2013р. №344/2013 «Про національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року», проєкт розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Концепцію 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджену наказом 

Міністерства освіти і науки від 16 червня 2015 року №641, задля забезпечення 

реалізації прав громадян на загальну середню освіту, формування і розвитку 

соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, 

почуття національної самовідданості та подальшим оновленням змісту освіти в 

умовах розбудови національної школи. 

Спрямувавши свої зусилля на пошук нових форм і методів роботи, 

педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою:  

«Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в умовах 

реформування. 

Осучаснення планування практичної підготовки – запорука якісного 

навчання майбутніх спеціалістів. 

Культура взаємовідносин як важливий фактор формування гуманного 

суспільства».  



У контексті розвʼязання загальної проблеми згідно з Планом роботи 

коледжу на 2021/2022 н. р. , колектив визначає такі завдання: 

1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження 

нових Державних стандартів фахової передвищої освіти. 

3. Продовжити роботу над формуванням життєвих компетенцій 

студента в межах освітнього простору. 

4. Формувати якісне освітнє середовище: 

 Здійснювати постійний моніторинг показників роботи коледжу та 

педагогічних працівників для вчасного коригування та ухвалення 

управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності; 

 Зміцнювати навчально-матеріальну базу закладу; 

 Забезпечити комплексний підхід до вирішення завдань щодо охорони 

здоровʼя й життя студентів; 

 Виховувати мораль, громадську свідомість, патріотизм, повагу до 

національних традицій, державних символів України; 

 Забезпечувати безумовне використання всіх норм законодавства щодо 

захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу; 

 Забезпечувати дотримання академічної доброчесності з боку всіх 

учасників освітнього процесу. 

5. Посилити контроль за якісним викладанням предметів, ефективним 

використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення 

диференційованого підходу та пожвавлення пізнавального інтересу студентів 

до вивчення предметів. 

6. Розвивати творчу активність педагогів, сприяти підвищенню 

їхнього кваліфікаційного та професійного рівня. 

7. Сприяти впровадженню інформаційно-комунікаційних, проєктних 

та здоровʼязбережувальних технологій в освітній процес, застосовувати їх в 

управлінській діяльності.  



8. Удосконалювати системи планування та координації всіх ланок 

освітнього процесу, внутрішньоколеджевого контролю, інформаційного та 

науково-методичного забезпечення діяльності закладу освіти. 

9. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, 

рідного краю; формувати історичну  пам'ять юного покоління; забезпечити 

духовну єдність поколінь. 

10. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма 

учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників 

інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; 

вихованню пошани і любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, 

культивуванню найкращих рис української ментальності: працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до 

природи. 

11. Створити відповідні умови для активної роботи з обдарованими 

студентами через залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, 

предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях. 

Соціально педагогічний розвиток закладу 

1. Здійснювати щомісячний моніторинг/аналіз виконання річного 

плану роботи закладу. (Постійно; адміністрація) 

2. Продовжити заходи з підтримки та розвитку студентського 

самоврядування. Проаналізувати результати його роботи на нараді при 

директорі. (Згідно з планом роботи коледжу; заступник директора з питань 

гуманітарної освіти та виховання, педагог-організатор).  

3. Розпочати практичну реалізацію принципу педагогіки партнерства, 

що ґрунтується на співпраці студентів, викладачів і батьків. (Заступник 

директора з навчальної частини , куратори груп).  

4. Передбачити протягом 2021/2022 н. р. два семінари щодо сучасних 

психолого-педагогічних проблем виховання, навчання й розвитку студентів. 

(Протягом навчального року; адміністрація, куратори груп, викладачі). 



5. Поширювати доступ батьків до інформації щодо стану та 

результатів освітнього процесу за допомогою вебсайту коледжу. (Протягом 

навчального року; адміністрація). 

6. Доповнювати зміст вебсайту закладу новинами, індивідуальними 

файлами викладачів, аналітичними матеріалами тощо. (Протягом навчального 

року; адміністрація). 

7. Забезпечити ІКТ-модернізацію 1-2 навчальних кабінетів закладу, а 

також поліпшити умови для позааудиторної діяльності студентів. (З 1 вересня; 

адміністрація, завідувачі кабінетами). 

8. Продовжити партнерські звʼязки з Харківським національним 

фармацевтичним університетом. (Протягом навчального року; адміністрація). 

Зниження здоровʼявитратності освітнього процесу 

1. Продовжити профілактичну роботу щодо охорони життя, здоровʼя, 

прав студентів, охорони праці та безпеки життєдіяльності. (Постійно; 

адміністрація, викладачі та куратори груп).  

2. Забезпечити валеологічний підхід щодо організації освітнього 

процесу, запропонувати викладачам здоровʼязбережувальні критерії занять: 

щільність, динаміка, профілактика міопії, гіподинамії, повітряний режим у 

навчальних приміщеннях тощо. (Протягом навчального року; адміністрація). 

3. Забезпечити використання на заняттях в коледжі 

здоровʼязбережувальних технологій. (Протягом навчального року; 

адміністрація, педколектив). 

4. Здійснювати постійний контроль за проведенням занять фізичної 

культури та виховання. (Протягом навчального року; адміністрація, керівник 

фізичного виховання). 

5. Забезпечити медичний облік і контроль за станом здоровʼя 

студентів із хронічними захворюваннями, а також студентів, зарахованих до 

підготовчої та спеціальної груп із фізкультури. (Протягом навчального року; 

медсестра, керівник фізичного виховання).  

6. Рекомендувати методичній раді та ЦК закладу:  



6.1. Включити в плани роботи кожної ЦК теми зі здоровʼязбереження. 

(Відповідно до плану роботи закладу; голови ЦК, заступники 

директора, куратори груп). 

6.2. Продовжити розробку внутрішніх нормативів дозування домашніх 

завдань студентів на І-ІІ курсах та забезпечити контроль за їх 

виконанням для раціонального використання часу і профілактики 

навчального перевантаження. (Протягом навчального року; 

адміністрація). 

6.3. Забезпечити консультативну допомогу батьків здобувачів освіти 

щодо стану здоровʼя їхніх дітей. (Протягом навчального року; 

медсестра, куратори груп). 

Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу  

1. Організувати роботу з підвищенням психолого-педагогічної 

підготовки молодих викладачів у межах Школи молодого педагога. 

(Практичний психолог).  

2. Продовжити роботу з психолого-педагогічної просвіти батьків 

студентів, організувати психологічну допомогу батькам студентів  І- IV курсів. 

(Протягом навчального року; практичний  психолог). 

Підвищення продуктивності навчання, виховання та розвитку 

студентів 

1. Зосередити увагу педагогічного колективу на проблемі формування 

у студентів коледжу ключових освітніх компетентностей відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти (Протягом навчального року; адміністрація, педагогічний 

колектив). 

2. Продовжити у 2021/2022 н. р. роботу над підвищенням якості 

заняття як основної форми освітнього процесу. З цією метою: 

2.1. Активізувати впровадження технологій освітнього тайм-

менеджменту (ТМ) для раціонального використання часу на 

заняттях. (Адміністрація, викладачі, куратори груп). 



2.2. Проаналізувати на засіданні педагогічної ради проблему 

формування загальних (універсальних) навчальних умінь студентів 

І – IV курсів. (Згідно з планом роботи; заступник директора з 

навчальної роботи, голови ЦК).  

2.3. Продовжити інформатизацію закладу та забезпечення освітнього 

процесу комп’ютерною, аудіо- та відеотехнікою. (Протягом 

навчального року; адміністрація, викладачі). 

2.4. Продовжити роботу над розвитком рідної (української) мови 

студентів, грамотності, комунікативної культури, уміння 

продуктивно працювати в групах, командах. Забезпечити роботу 

студентів на заняттях в активному та інтерактивному режимах у 

контексті особистісно зорієнтованого навчання. (Протягом 

навчального року; адміністрація, викладачі). 

2.5. Організувати продуктивну роботу обдарованих студентів на 

заняттях, зокрема в ролі консультантів, експертів, помічників 

викладача тощо. Забезпечити участь обдарованих студентів в 

олімпіадах різних рівнів. (Протягом навчального року; 

адміністрація, викладачі). 

2.6. Поступово збільшити використання в діяльності викладачів і  

студентів ІКТ та електронного обладнання (компʼютерів,  

планшетів тощо). (Протягом навчального року; адміністрація, 

викладачі). 

3. Почати реалізацію технологій виховання, навчання й розвитку 

обдарованих студентів із тьюторським супроводом та спільної праці з їх 

батьками. (З 1 вересня; адміністрація, голови ЦК, практичний психолог).  

4. Збільшити кількість гуртків і секцій із усіх напрямів позааудиторної 

діяльності. Продовжити систематичну роботу з творчо обдарованими 

студентами. (Протягом навчального року; адміністрація, керівники гуртків). 

5. Продовжити роботу зі студентами коледжу і їхніми батьками щодо 

медіаосвіти та медіавиховання з метою профілактики кіберзагроз. (Протягом 

навчального року; куратори груп). 



 

Внутрішня система неперервного навчання дорослих  

1. Активізувати роботу Школи молодого педагога з метою 

підвищення психологічної та педагогічної культури молодих викладачів і 

куратори груп. (Протягом навчального року; адміністрація, практичний 

психолог). 

2. Продовжити проводити заходи (семінари, тренінги, майстер-класи, 

консультації тощо) щодо безперервного підвищення професійної майстерності 

педагогів та досягнення акмеологічних результатів у роботі. (Згідно з планом 

роботи коледжу; заступники директора, куратори груп, методист, 

практичний психолог). 

3. Організувати в межах роботи методичних комісій ознайомлення 

викладачів із продуктивним досвідом та інноваційними педагогічними 

технологіями. (Протягом навчального року; адміністрація, голови ЦК). 

4. Продовжити формувати в коледжі інформаційну базу – 

електронний банк ІКТ дидактичних виховних та інших освітніх технологій, 

продуктивного досвіду педагогів коледжу, регіону, а також електронні 

портфоліо викладачів із методичними розробками, відеозаписами найкращих 

занять, позааудиторних заходів тощо. (Протягом навчального року; заступники 

директора, методист, голови ЦК). 

5. Використовувати відеозаписи занять і позааудиторних заходів, з 

метою поширення продуктивного педагогічного досвіду педагогів та їх 

сучасними освітніми технологіями. (Протягом навчального року; голови ЦК). 

6. Брати участь у творчих педагогічних виставках, форумах, 

фестивалях, ярмарках педагогічних ідей, конкурсах. (Протягом навчального 

року; адміністрація, педколектив). 

7. Продовжити індивідуальні та групові консультації для батьків 

студентів щодо дидактичної ситуації їхніх дітей із навчальних предметів у 

межах батьківських тижнів «Відкритий коледж», а також на замовлення батьків 

і викладачів (Протягом навчального року; заступники директора, практичний 

психолог, куратори груп). 



8. Забезпечити співпрацю коледжу з батьками обдарованих студентів 

із метою адекватного розвитку та виховання дітей. (Протягом навчального 

року; заступники  директора, практичний психолог, куратори груп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Серпень - Вересень 

Зміст Дата Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Укомплектувати групи новоприбулих студентів ( І-ІІ курси). до 01. 09 Директор, 

ЗДНР  

Списки 

студентів груп 

 

Облік контингенту студентів, перевірка особових справ. до 01. 09 ЗК Особові 

справи 

 

Складання та затвердження розкладу занять, факультативів, 

спецкурсів, гуртків, секцій, плану проведення спортивних заходів 

на навчальний рік. 

до 01.09 ЗДНР,  

ЗДПГОВ,  

КФВ  

Розклад  

Звіт про  працевлаштування випускників:  

 моніторинг щодо продовження навчання випускниками 

коледжу; 

 моніторинг працевлаштування випускників закладу освіти 

(розгляд питань на нараді при директору). 

 

до 13.09 

 

лютий  

ЗК,   

керівники груп 

Звіт  

Скласти списки дітей – сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей, осіб з 

інвалідністю, осіб батьки яких є шахтарями та мають стаж 

підземної роботи не менше ніж 15 років, тощо та провести 

громадський огляд умов їх життя відповідно до Указу Президента 

України від 17. 10. 97р. №1153/97 «Про затвердження заходів щодо 

поліпшення становища дітей – сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків».  

до 10.09 ЗВ № 1,2 Списки  

Складання та затвердження режиму роботи закладу освіти. до 31.08 Адміністрація    Наказ  



Контроль за відвідуванням студентами занять.  Щоденно   ЗВ № 1,2, 

керівники груп 

Журнали  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за вересень. до 01.10  ЗВ № 1,2 Інформація  

Проведення інструктажів з БЖД для студентів коледжу.  01.09 Керівники груп Журнали  

Проведення інструктажів з ОП, протипожежної безпеки, 

цивільного захисту та електробезпеки для працівників закладу 

освіти. 

01.09 ЗДНР, інженер 

ОП, ЗГ, ВЦЗ, 

ВЕБ 

Журнали  

Провести бесіди: «Увага на дорозі », «Профілактика травматизму» 

тощо. 

01–02.09 ЗДПГОВ, ПО 

керівники груп 

Матеріали  

Забезпечити нормативність ведення «Журналів реєстрації 

нещасних випадків, що сталися з працівниками, студентами», а 

саме: 

 оформлення повідомлень про нещасні випадки;  

 оформлення актів розслідування нещасних випадків; 

 оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків.  

за 

потреби  

Директор,  

інженер ОП 

Журнали  

Продовжувати роботу над проблемою «Фізична культура і спорт як 

засіб виховання особистості». 

протягом 

року 

КФВ  Матеріали  

Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, 

меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощо.  

щоденно ЗГ, 

Інженер ОП, 

ВЕБ  

Інформація  

Забезпечити контроль за рухом транспортних засобів біля закладу 

та заборонити в’їзд і паркування їх на території закладу освіти. 

постійно ЗГ, сторожі Журнали  

Забезпечити коледж засобами протипожежної безпеки. протягом 

місяця 

ЗГ  Інформація  

Поновити куточки: ОП, ЦЗ, пожежної безпеки, плани евакуації 

приміщень закладу освіти. 

 

до 01.09 Інженер ОП, 

ЗГ, ВЦЗ, ВЕБ. 

Матеріали  



Поповнити  аптечки в кабінетах, лабораторіях, спортзалі. до 01.09 ЗГ, МП Журнали  

Забезпечення коледжу мийними засобами,  деззасобами, 

предметами гігієни та санітарії.  

до 01.09 ЗГ Інформація  

Моніторинг вивчення потреб учасників освітнього процесу. до 30.09 Директор, 

голови ЦК 

Інформація  

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики інфекційних  

захворювань, гострої респіраторної хвороби COVID-19 тощо. 

постійно ЗДПГОВ, 

Дишко В.І., 

МП  

Матеріали  

Скласти списки студентів щодо  розподілу їх на фізкультурні 

групи. 

до 01.09 Бібліотекар, 

КФВ  

Списки  

Провести аналіз забезпеченості студентів підручниками, 

організувати роботу по укомплектуванню ними бібліотеки згідно з 

переліком МОН України.  

до 13.09 Бібліотекар  Аналіз  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Здійснити громадський огляд умов проживання студентів.  до 30.09  ЗДПГОВ,   

керівники груп 

Інформація  

Складання соціального паспорту закладу освіти.  до 30.09 ЗДПГОВ,  

керівники груп  

Соціальний 

паспорт 

 

Профілактичні заходи щодо запобігання правопорушень, булінгу, 

насилля, неетичної поведінки та пропусків занять студентами.   

до 30.09 ЗДПГОВ,   

ЗВ №1,2, 

керівники груп 

План заходів  

 

 

Участь у Всеукраїнському тижні з протидії булінгу «STOP- 

булінг». 

16-20.09 ЗДПГОВ  Інформація  

Засідання Ради профілактики (відповідно до плану). 

 

30.09 ЗДПГОВ,  

керівники груп   

Протокол  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 



(Виховна робота) 

Забезпечення організованого початку навчального року: 

 урочистості до Дня знань, посвята першокурсників  

01.09 Адміністрація, 

керівники груп  

Матеріали  

Проведення першого заняття на тему: «Україна – починається з 

тебе та проведення інструктажу з техніки безпеки».  

01.09 ЗДПГОВ, ПО Матеріали  

Година спілкування на тему: «Прагнемо миру». 09.09 Керівники груп  Матеріали  

Вибори студентського активу в академічних групах.  10.09 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Журнали  

Проведення анкетування про булінг, бесіди на тему: «Академічна 

доброчесність». 

15.09 ПП, керівники 

груп  

Анкетування  

Формування мережі гуртків. Залучення студентів до гурткової 

роботи.  

Протягом 

місяця  

ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

  

Залучення студентів до озеленення території навчального закладу, 

наведення чистоти і порядку на ній. 

Постійно  Керівники груп Інформація  

Профілактичні заходи щодо попередження негативних звичок та 

правопорушень.  

Постійно  ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп  

Матеріали  

Створення «Творчої майстерності». Підбір творчо обдарованих , 

активних студентів, які бажають брати участь у концертних 

програмах.  

21.09 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

  

Святковий захід до Дня фармацевтичного працівника.  16.09 ЗДПГОВ , ПО, 

керівники груп 

І, ІІ фарм.  

Матеріали  

Захід до Всесвітнього дня туризму.  27.09 ЗДПГОВ, КФВ, 

викладачі  

Матеріали  

Вітання бібліотекарів «У царстві мудрості, історії і тиші». 30.09 ЗДПГОВ, 

керівник групи 

 ІІ ф/д «Б» 

Матеріали  



Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

15.09 ЗДПГОВ, 

студрада  

Протокол  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Бесіди: «Ознайомлення з нормативно-правовими документами 

щодо оцінювання навчальних досягнень студентів». 

01-07.09  Викладачі Матеріали  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення студентських 

зошитів (І-ІІ курси).  

до 30.09 Адміністрація Наказ  

Оглядовий моніторинг. Оформлення журналів академічних груп, 

журналів інструктажів із техніки безпеки. 

до 05.09  Адміністрація, 

голови ЦК, 

інженер ОП  

Журнали  

Тематичний моніторинг.  Стан працевлаштування випускників 

коледжу (адмінрада). 

до 30.09 ЗДПГОВ, ЗК  Протокол  

Оновлення інформації про роботу коледжу на сайті, в соціальних 

мережах «Facebook» та «Instagram» тощо.  

до 10.09 Адміністрація, 

Борисюк Т. А.,  

Проц О.В.  

Інформація  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

02.09 ЗДНР Графік  

Моніторинг варіативної складової освітньої програми.  до 05. 09 ЗВ №1,2  Інформація  

Моніторинг щодо залучення студентів до позааудиторної освіти. до 30.09 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Журнали 

кураторів 

 

Анкетування випускників щодо якості освіти. протягом 

місяця 

ЗВ № 2 Анкетування  

Анкетування про булінг. протягом ПП Анкетування  



місяця 

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Організація роботи з обдарованими студентами, підготовка до 

участі в предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, Інтернет-

заходах.  

протягом 

місяця  

ЗДПГОВ, 

голови ЦК, 

викладачі  

Інформація  

Діагностика інтересів студентів перших курсів, залучення їх до 

гуртків, сприяння самопізнанню та всебічному і гармонійному 

розвитку.  

протягом 

місяця 

ПП  Діагностичні 

матеріали 

 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів 

щодо організації освітньої діяльності, викладання предметів.  

протягом 

місяця 

Викладачі  Матеріали  

Складання та погодження робочих навчальних програм.   до 06.09 ЗДНР,  голови 

ЦК, 

викладачі  

Робочі 

навчальні 

програми 

 

Погодження виховних планів керівників груп.  до 06.09 ЗДПГОВ, 

керівники груп  

Плани  

Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 

2021/2022 н. р.. 

до 06.09 ЗДНР,  голови 

ЦК, 

викладачі 

Індивідуальні 

плани 

 

Корекція плану роботи школи підвищення педагогічної 

майстерності молодих педагогів. 

до 06.09 Методист  План  

Узгодити із завідувачами відділень, головами циклових комісій до 09.09 ЗДНР, Інформація  



питання реалізації загальнометодичної проблеми діяльності 

педагогічного колективу «Удосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в умовах реформування. Осучаснення 

планування практичної підготовки – запорука якісного навчання 

майбутніх спеціалістів. Культура взаємовідносин як важливий 

фактор формування гуманного суспільства».  

ЗДПГОВ, 

ЗВ №1,2, 

голови ЦК, 

методист  

Систематизувати  навчально-методичні проблеми, над якими 

працюватимуть викладачі. 

до 09.09 Методист,  

голови ЦК, 

викладачі 

Перелік 

методичних 

проблем 

 

Створення атестаційної комісії, узгодження її складу з первинною 

профспілковою організацією працівників, видання наказу по 

коледжу про її призначення. 

до 01.09 Директор Наказ  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

Методичні консультації педпрацівників із питань ведення 

коледжевої документації.  

до 01.09 ЗДНР, 

методист, 

ЗВ №1,2,  

голови ЦК  

Інформація  

Семінар-практикум для викладачів коледжу «Сучасні підходи до 

складання навчальних програм». 

до 01.09 ЗДНР, 

методист 

Матеріали  

Про організацію наставництва як індивідуальної методичної 

роботи з молодими викладачами у 2021-2022н.р.. 

до 03.09 Методист Наказ  

Проведення психолого-педагогічного консиліуму на тему: 

«Психолого-педагогічне обгрунтування  розвʼязання актуальних 

проблем адаптації студентів першого курсу». 

до 30.09 ПП Матеріали  

Заняття з молодими викладачами на тему: «Організація науково-

дослідницької діяльності студентів». 

24.09 ГНСТ Матеріали  

Проведення інструктивно-методичної наради з головами ЦК щодо до 10.09 ЗДНР, ЗВ №1, Консультація  



використання у спільній роботі хмарного середовища LCLOUD.  Яресько В.О., 

Проц О.В.  

Челендж до  Міжнародного дня грамотності «А ти знаєш новий 

правопис?» 

08.09 Викладачі  Інформація  

Самоосвітня діяльність викладачів. протягом 

місяця 

Викладачі  Журнали 

самоосвіти 

 

Участь у регіональних  методичних об’єднаннях, заходах, Інтернет-

заходах (згідно з планом). 

протягом 

місяця 

Викладачі Плани  

Робота над науково-методичною проблемою коледжу: вивчення 

нормативних документів, новинок літератури.  

протягом 

місяця 

ЗДНР, 

методист,  

голови ЦК 

Матеріали  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.  

Участь батьків, громадськості у Дні знань.  01.09 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Інформація  

Відкритий діалог із батьками: 

1.Про роботу закладу освіти в 2021/2022 н.р. 

2.Про відвідування студентами коледжу. 

01.09 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

 

Інформація  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Обговорення питання академічної доброчесності зі здобувачами 

освіти  

протягом 

місяця  

ЗДПГОВ, 

викладачі  

Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Засідання адміністративної ради  

1.Готовність закладу освіти до нового навчального року. 

 

27.08 

 

Керівники 

 

Протокол 

 



 

 

2.Про виконання нормативних вимог щодо укладення договорів зі 

студентами про надання освітніх послуг. 

3.Про дотримання протиепідемічних заходів у закладі освіти. 

 

 

4. Про укомплектування груп студентів І-ІІ курсів. 

 

Засідання адміністративної ради  

1.Організація роботи щодо приписки юнаків у військкоматах. 

 

2.Про підсумки працевлаштування випускників коледжу. 

 

3.Про результати перевірки соціальних паспортів груп, ведення 

документації та особових справ студентів. 

4.Про організацію контролю за відвідуванням навчальних занять 

студентами. 

 

Засідання педради 

1.Підсумки діяльності коледжу за 2020-2021 н.р. та основні 

завдання педагогічного колективу на 2021 -2022 н.р. 

2.Звіт про роботу приймальної комісії коледжу та результати 

вступної кампанії у 2021 - 2022 н.р..  

3.Обговорення та затвердження річного плану роботи коледжу на 

2021 - 2022 н.р.. 

4. Про організацію освітнього процесу 2021-2022 н.р..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08  

 

 

структурних 

підрозділів 

Директор 

 

Директор, 

Інженер ОП 

МП 

Директор  

ЗДНР 

 

ЗК, МП 

  

ЗК, 

керівники груп  

ЗДПГОВ, ЗК 

 

ЗВ №1,2 

 

 

 

ЗДНР  

 

 

Хвіц Л.М. 

 

ЗДНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



5. Про запобігання проявам корупції та хабарництва у коледжі 

(ознайомлення з нормативно-правовими актами та наказами). 

6. Про затвердження ліміту стипендіантів в Ковельському 

фаховому медичному коледжі Волинської обласної ради у 2021-

2022н.р.. 

7. Про призначення голів циклових комісій у коледжі. 

8. Про призначення завідувачів відділень у коледжі. 

9. Про затвердження навчального навантаження викладачів на 

2021-2022 н.р.. 

10. Проведення інструктажів для викладачів коледжу перед 

початком навчального року. 

11. Про впровадження норм нової редакції Українського правопису 

в освітньому процесі. 

 

Юрисконсульт 

 

ЗВ №1 

 

 

Директор 

Директор 

Директор 

 

ЗДНР 

 

ЗДНР 

 

Скласти графіки проведення відкритих занять, теоретичних 

конференцій, педагогічних читань. 

до 09.09 Методист Графіки   

Організувати проведення та відвідування засідань регіональних та 

обласних методичних обʼєднань, конференцій, педагогічних 

читань, відкритих занять та виховних заходів, виставок методичних 

матеріалів 

протягом 

року 

(згідно з 

планом)  

Методист, 

голови ЦК 

Плани   

Продовжити роботу предметних циклових комісій: 

загальноосвітніх дисциплін, клінічних дисциплін, фармацевтичних 

та природничо-наукових дисциплін  

протягом 

року 

Директор, 

ЗДНР, 

методист,  

голови ЦК 

Наказ   

Організувати роботу викладачів щодо поповнення методичного 

забезпечення кабінетів і лабораторій матеріалами для розширення 

знань студентів та ефективнішої підготовки до практичних занять  

протягом 

року 

Методист  Матеріали   



Інструктивно-методична нарада для викладачів з питань: 

– Організація навчального процесу; 

– Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; 

– Тематичний облік знань та тематичний контроль; 

– Ведення коледжевої документації. 

протягом 

місяця  

Директор  Матеріали   

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Надання допомоги молодим викладачам в проведенні занять та 

веденні коледжевої документації (за потреби).  

протягом 

місяця  

Методист,  

голови ЦК 

Консультація  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Співбесіда з викладачами з питань чергової та позачергової 

атестації.  

до 20.09 Директор, 

ЗДНР, 

методист 

Інформація  

Співбесіди з новопризначеними викладачами.  03.09 Директор Інформація  

4.Реалізація політики академічної доброчесності. 

Освітня кампанія «Так академічній доброчесності». 

 Ознайомлення з нормативними документами.  

протягом 

місяця  

ЗДПГОВ, 

викладачі 

 

Матеріали  

 

 

 

 Жовтень  
 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

Примі-

тка 



                                            І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ № 1,2 

керівники груп 

Інформація  

Співбесіди зі студентами ІІ курсу щодо питань проведення ЗНО та 

участі в пробному ЗНО. 

до 18.10 ЗВ №1, 

викладачі  

План заходів  

Провести бесіди з БЖД «Поводження з електро-газообладнанням, 

вибуховими речовинами» тощо. 

протягом 

місяця  

Інженер ОП, 

керівники груп 

Матеріали  

Співбесіда з уповноваженим спеціалістом для проведення заходів 

реагування щодо виявлення фактів насильства.  

до  20.10 ЗДПГОВ, ПП, 

керівники груп 

Інформація  

Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальних 

приміщеннях. 

до 15.10 МП, ЗГ Журнал  

Візуальний огляд приміщень закладу освіти: стелі, підлоги, сходів, 

меблів, техніки, комунікацій, території коледжу тощо.  

щоденно ЗГ, інженер ОП 

 

Інформація  

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики інфекційних 

захворювань, гострого респіраторного захворювання  COVID-19. 

постійно ЗДПГОВ, МП, 

Дишко В.І.,  

викладачі  

Інформація  

Проводити контроль за фізичним навантаженням студентів, 

відвідувати заняття фізкультури і спортивних секцій. 

постійно Адміністрація,  

КФВ 

Аналіз занять  

Психологічний супровід адаптації студентів І курсів.  

Діагностика рівня тривожності та рівня субʼєктивного відчуття 

самотності в період адаптації студентів. 

до 30.10 ПП   Діагностичні 

матеріали 

 

Проведення анкетування, діагностики з метою вивчення труднощів 

адаптації першокурсників до освітнього процесу, обговорення 

результатів з кураторами груп та студентами.  

до 21.10 ЗДПГОВ, ПП, 

керівники груп  

Анкетування  

Прибирання коледжевої території. постійно Техпрацівники  Інформація  



Перевірка збереження коледжевого майна. 18-22.10  ЗДПГОВ, 

студрада  

Інформація  

Про створення приймальної комісії. протягом 

місяця 

Директор Наказ  

Засідання приймальної комісії.  протягом 

місяця 

Директор Протокол  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Профілактичні заходи щодо запобігання правопорушень, 

пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінки.  

до 30.10 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Виготовлення памʼяток «Маркери булінгу». протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПП, 

керівники груп 

Інформація, 

пам’ятка 

 

Анкетування студентів «Як часто тебе ображали?» 11-15.10 ЗДПГОВ, ПП Анкетування  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота) 

 Провести акцію «Милосердя» до Дня людей похилого віку. 01-04.10 Керівники груп    

Організувати привітання викладачів та ветеранів педагогічної 

праці з нагоди Дня працівників освіти. 

01.10 ЗДПГОВ, 

студрада, 

ГППОП   

Матеріали  

«Круглий стіл» до Всесвітнього дня психічного здоров’я. 10.10 І ак.  Матеріали  

Провести  інформаційні години «Правильне харчування - запорука 

міцного здоров`я». 

12.10 Керівники груп  Матеріали  

Засідання «Творчої майстерні». Підбір творчо обдарованих, 

активних студентів, які бажають брати участь у концертних 

програмах. 

15.10 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести бесіди під час проведення   тижня правової освіти. 11-15.10 Юристконсульт, 

керівники груп 

Матеріали  



Провести святковий захід до Дня  захисника України «Мужності й 

геройства свято». 

13.10 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи І 

ф/д «А»  

Матеріали  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

20.10 ЗДПГОВ, 

студрада  

Протокол  

Організувати екскурсію «Ковель - рідне місто». 25.10 ЗДПГОВ, 

керівники груп І, 

ІІ курсів 

Інформація  

Організувати перегляд фільму  до Дня визволення України від 

фашистських загарбників. 

28.10 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Інформація  

Організувати зустрічі з представниками  правоохоронних органів, 

спеціалістами служби  у справах дітей. 

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, 

спеціалісти 

служб у справах 

дітей 

Інформація  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Бесіди щодо підвищення результативності у навчанні з 

невстигаючими студентами. 

04-05.10 ЗВ №1,2, 

викладачі  

Інформація  

Години спілкування «Кодекс честі у навчанні». 11-15.10 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Інформація  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

01.10 ЗДНР Графік  

Провести директорські контрольні роботи відповідно до графіка.  протягом 

місяця 

ЗДНР, голови 

ЦК 

Звіт  



Фронтальний моніторинг. Стан викладання основ психології та 

міжособистісного спілкування викладачем Дружинович О.Б.. 

до 29.10  Методист Наказ  

Узагальнюючий моніторинг. Адаптація студентів І курсів 

(педрада). 

до 29.10 ЗДПГОВ Протокол  

Тематичний моніторинг. Система  роботи  керівників груп з 

батьками (педрада). Вивчити стан упровадження в освітній процес 

коледжу заходів щодо підвищення рівня обізнаності студентів  та 

їх батьків  із питань протидії торгівлі людьми. 

протягом 

місяця  

ЗДПГОВ Протокол  

Тематичний моніторинг «Ставлення підлітків до булінгу в закладі 

освіти».  

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПП Довідка  

Поточний моніторинг. Стан позааудиторної та спортивно – масової 

роботи у закладі освіти. 

до 29.10 ЗВ №1, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

Наказ  

Перевірка та узагальнення результатів ведення викладачами 

журналів академічних груп.  

до 28.10 Адміністрація Довідка  

Анкетування  щодо якості дистанційного навчання. протягом 

місяця 

ЗВ № 1 Анкетування  

Анкетування щодо підвищення професійного рівня педагога. протягом 

місяця 

Методист Анкетування  

Анкетування щодо вивчення труднощів адаптації першокурсників 

до освітнього процесу. 

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПП Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого 

навчання, здатності до самооцінювання. 

Організація роботи викладачів щодо підготовки до Всеукраїнських 

предметних олімпіад, конкурсів, Інтернет-олімпіад.   

протягом 

місяця  

Викладачі  Інформація  



Участь здобувачів освіти у І етапові Всеукраїнських предметних 

олімпіад.  

11 – 22.10  Викладачі  Звіти  

Участь здобувачів освіти в Інтернет-олімпіадах. протягом 

місяця 

Викладачі  Звіти  

Консультація щодо роботи з обдарованими студентами 

(студіювання особистості та формування персональних програм 

розвитку; індивідуалізоване навчання обдарованих студентів із 

тьюторським супроводом; спільна робота з батьками студентів 

тощо.  

08.10 ЗДНР 

ЗДПГОВ 

ПП 

Методист  

Консультація  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до 

організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.  

Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів 

щодо проведення  І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.   

до 05.10  Викладачі  Матеріали  

Затвердження графіків та матеріалів проведення І етапу 

предметних олімпіад, конкурсу знавців української мови  ім. П. 

Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка.   

до 12.10  Методист  Графіки  

Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.   11 – 22.10  Методист, 

викладачі  

  

Оформлення заявки на участь у ІІ етапі предметних олімпіад, 

конкурсів.  

22.10  Методист, 

викладачі  

Заявка  

Підготувати матеріали щодо проведення ЗНО відповідно до 

нормативних документів.  

до 29.10   ЗВ №1, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести круглий стіл на тему: «Здоровʼя української нації. 

Проблеми та шляхи його зміцнення». 

до 11.10 Наконечна С. В.   Матеріали  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників.  



Проконтролювати проходження  курси підвищення кваліфікації 

педпрацівниками коледжу відповідно до їх пропозицій.  

протягом 

місяця  

Методист Інформація  

Засідання методичної ради коледжу  

1.Аналіз методичної роботи коледжу за 2020-2021н.р. та 

визначення основних напрямів роботи на 2021/2022н.р. 

2. Про ознайомлення та узгодження наступних документів:  

- Наказ про створення методичної ради та її склад; 

- Положення про методичну Раду Ковельського фахового 

медичного коледжу; 

- План роботи методичної ради. 

3.Обговорення і затвердження планів роботи циклових комісій, 

творчої групи на 2021-2022н.р.. 

 

 

 

4. Основні напрями роботи над науково-методичною проблемою. 

5. Про організацію роботи з молодими викладачами. 

6. Про стан інформаційного забезпечення цикловими комісіями 

сайту коледжу як ефективного засобу створення позитивного 

іміджу закладу вищої освіти. 

7. Про ТОП-10 змін ДСТУ 41632020: Як тепер оформлювати 

документи? 

8. Огляд методичної, психолого-педагогічної літератури, 

підручників коледжевої бібліотеки. 

Жовтень 

2021р. 

 

 Методист 

 

Директор 

Методист 

 

 

Методист, 

Совтус І.М., 

Борисюк Т.А., 

Мазурик І.В.. 

 

Методист 

Методист 

ЗДНР 

 

Методист 

Бібліотекар 

Протокол  

Діагностування викладачів коледжу щодо виявлення педагогічних 

знань та вмінь.  

протягом 

місяця 

Методист, 

викладачі 

Діагностичні 

матеріали 

 

Участь у регіональних методичних заходах, Інтернет-заходах.  протягом 

місяця  

Викладачі Аналіз  

Робота над науково-методичною проблемою коледжу. Бесіда до 29.10 Методист Матеріали  



«Ефективні рішення Google». Голови ЦК 

Методичні консультації для викладачів щодо питань проведення 

адаптації студентів І курсів. 

до 11.10  ЗДПГОВ Консультації  

Засідання школи молодого педагога. згідно з 

планом  

Методист Інформація  

Виготовлення інфографіки з питань проведення атестації  

 Проведення методичної наради «Система роботи 

викладача – основа творчої педагогічної діяльності. Як має 

атестуватись викладач?» 

 Підвищення кваліфікації викладачів. 

 

протягом 

місяця 

 

Методист  

Інформація  

Засідання атестаційної комісії  

1.Розподіл обовʼязків (закріплення членів атестаційної комісії за 

викладачами, які атестуються для надання консультативної 

допомоги в підготовці та проведенні атестації, визначення для 

кожного кількості занять, що будуть відвідані). 

2.Затвердження плану та графіка роботи.  

3. Укладання перспективного плану атестації педагогічних 

працівників коледжу на 2021/2025 роки. 

 

4.Оновлення портфоліо викладачів циклових комісій за 

підсумками 2020/2021 навчального року. 

5. Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються в 

2021/2022 навчальному році, з нормативною документацією щодо 

атестації. 

 

8.10 

28 жовтня 

Протягом 

місяця  

 

Протягом 

місяця 

Протягом 

місяця 

  

Директор, члени 

комісії 

 

Протокол 

 

Методичні оперативки для голів циклових комісій і викладачів 

«Нові надходження в бібліотеку».  

1 раз на 

місяць  

Бібліотекар, 

методист 

Інформація   

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.  



Відкритий діалогі з батьками І курсу щодо адаптації студентів.  22.10  Керівники груп Матеріали  

Розміщення матеріалів для батьків та студентів на сайті коледжу, 

на сторінках соціальних мереж «Facebook», «Instagram» тощо. 

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПО, 

Борисюк Т. А.  

Матеріали  

Зустріч з батьками студентів ІІ курсу щодо питань проведення 

ЗНО. 

22.10 Директор, 

ЗВ №1, 

керівники груп 

Інформація  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Тренінг «Що таке академічна доброчесність. Принципи 

академічної доброчесності».  

Протягом 

місяця   

ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Засідання адміністративної ради  

1. Підготовка навчального закладу освіти до роботи в осінньо-

зимовий період. 

2. Про підсумки контролю за веденням планування занять 

молодими спеціалістами та малодосвідченими викладачами. 

3. Атестація педагогічних кадрів. 

4. Стан спортивно-масової роботи в коледжі. 

5. Тематичний моніторинг. Система роботи керівників груп із 

батьками. Стан упровадження в освітній процес закладу освіти 

заходів щодо підвищення рівня обізнаності студентів та їх батьків 

з питань протидії торгівлі людьми. 

6. Дотримання правил внутрішнього розпорядку. 

 

 28.10 

 

Директор, ЗГ 

 

 

Методист 

 

 

КФВ 

ЗДПГОВ 

 

 

 

Директор 

 

Протокол 

 



Перевірка ведення журналів академічних груп. до 29.10  ЗДНР 

ЗВ № 1,2  

Довідка, 

журнали 

 

Засідання педагогічної ради 

1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом 

використання можливостей ІКТ. Проблемний метод навчання в 

процесі викладання хірургічних дисциплін. 

2. Соціальний портрет першокурсника (за результатами психолого-

педагогічних спостережень). Особливості адаптації студентів 

перших курсів. 

3. Про підготовку студентів до переддипломної практики та 

державного інтегрованого іспиту Крок-М зі спеціальності  223 

Медсестринство (освітньо-професійна програма Акушерська 

справа). 

4. Про затвердження Положень щодо основної діяльності 

Ковельського фахового медичного коледжу. 

 

21.10  

 

 Бондарук О.О. 

 

 

ЗДПГОВ 

 

 

ЗП, ЗВ №2 

 

 

 

ЗДНР 

 

  

Скласти графік контролю адміністрації за роботою викладачів, які 

атестуються. 

до 30.10 Директор, ЗДНР, 

методист  

Графік  

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Відвідування занять малодосвідчених викладачів з метою надання 

допомоги. 

протягом 

місяця  

Адміністрація  Аналізи 

занять 

 

Персональний контроль за роботою викладачів, що атестуються 

(відповідно до плану). 

протягом 

місяця 

Адміністрація  Аналіз  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Google-опитування «Підвищення професійного рівня педагога». протягом 

місяця 

ЗДНР, ЗВ №1 Анкетування  



Підготовка  матеріалів для участі в Інтернет-семінарах, 

конференціях. 

до 29.10 Методист,  

викладачі 

Матеріали  

4.Реалізація політики академічної доброчесності. 

Google-опитування викладачів, батьків, студентів «Дотримання 

академічної доброчесності».  

протягом 

місяця  

ЗДПГОВ Анкетування  

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 



Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1,2, 

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами коледжу за листопад. до 01.12  ЗВ№1,2, 

керівники груп 

 

Журнали  

Організація рейдів  перевірки запізнень і відвідування коледжу 

здобувачами освіти.  

постійно  ЗДПГОВ Інформація  

Контроль за дотриманням протиепідемічного санітарно-

гігієнічного режиму в аудиторіях та приміщеннях загального 

користування у коледжі.  

постійно Адміністрація, 

ЗГ, МП  

Журнали  

Провести бесіди «Правила експлуатації побутових нагрівальних 

електро- та газоприладів». 

до 08.11   ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Організація виховних заходів, спрямованих на вироблення навичок 

здорового харчування.  

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Контроль за санітарно-гігієнічними умовами навчання і виховання 

студентів (санітарний стан приміщень коледжу). 

постійно Директор, ЗГ, 

завідувачі 

кабінетів  

Інформація  

Формування в учасників освітнього процесу розуміння 

необхідності дотримання певних правил поведінки в Інтернеті.  

постійно ЗДПГОВ,  

Борисюк Т.А., 

керівники груп  

Інформація  

Конкурс санітарних бюлетнів на тему: «Безпека життя та охорона 

здоровʼя – головне завдання сучасного суспільства». 

постійно ЗП, 

керівники гуртків 

бюлетні  

Інвентаризація коледжевого майна. протягом 

місяця 

Комісія  Інвентариза- 

ційні описи 

та протоколи  

 

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Оновлення інформації на сайті коледжу про застосування норм протягом Борисюк Т.А.  Інформація  



Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 

року за №2657 – VIII. 

місяця 

Діагностика студентів, схильних до правопорушень та 

дослідження проблем злочинності серед студентської молоді. 

Виявлення студентів «групи ризику» (складання банку даних).  

протягом 

місяця 

ПП  Діагностичні 

матеріали, 

довідка 

 

Анкетування за методикою «Агресивна поведінка» (за Є. Ільїним 

та П. Ковальовим). 

15-19.11 ПП Анкети  

Діагностика міжособистісних стосунків у новонабраних групах у 

період адаптації. Соціометричне дослідження. 

протягом 

місяця  

ПП Соціометрич

не 

дослідження. 

 

Проведення інструктажу щодо проходження переддипломної 

практики. 

протягом 

місяця 

ЗП, методичні 

керівники 

Інструктаж  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Здійснити аналіз динаміки розвитку інклюзивного навчання 

відповідно до освітніх потреб. 

Провести психологічну діагностику дітей з ООП з метою вивчення 

сильних і слабких сторін розвитку особистості, виявлення і 

вирішення проблем, що виникають у процесі інтеграції її в освітній 

простір.  

протягом 

місяця  

ЗДНР,  

ПП   

Довідка  

Провести виховний захід  до Дня української писемності та мови 

«Мова – духовне багатство народу». 

09.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи  І 

ф/д Б 

Матеріали  

Година спілкування на морально-етичну тематик.у 11.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  



Провести бесіди  «Толерантність на щодень» до Дня 

толерантності. 

16.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Організувати святкові привітання  до  Міжнародного Дня студента. 17.11 ЗДПГОВ, 

студентська рада 

Матеріали  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

17.11 ЗДПГОВ, ПО, 

студрада 

Протокол  

Провести виховний захід,  присвячений  революції Гідності  

«Тернистий шлях до свободи». 

19.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи ІІ 

ак. 

Матеріали  

Організувати екскурсію в Ковельське МТМО. Зустріч з 

адміністрацією. 

23.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

  

Провести комплекс бесід: «Правила дорожнього руху»; 

«попередження травматизму». 

22-23.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести семінар для кураторів академічних груп «Морально – 

етичне виховання студентської молоді». 

24.11 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести інформаційну годину до Дня пам’яті жертв Голодомору 

1932-33рр.. 

26.11 ЗДПГОВ, ПО, 

бібліотекар, 

керівники груп 

Матеріали  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Ознайомлення здобувачів освіти І-IV курсів  із критеріями 

оцінювання їх навчальних досягнень з різних  предметів.  

постійно   Викладачі  Матеріали  

Методична нарада «Формувальне оцінювання як засіб визначення 

індивідуальних  досягнень кожного студента». 

25.11   ЗДНР, методист  

 

Матеріали  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  



Здійснення моніторингу якості оцінювання знань студентів.  протягом 

місяця  

Адміністрація  ДКР  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

02.11 ЗДНР Графік  

Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення щоденників 

виробничої практики (ІІІ курс).  

протягом 

місяця 

ЗП, методичні 

керівники  

Наказ  

Фронтальний моніторинг. Стан викладання та рівень навчальних 

досягнень студентів з іноземної мови. 

протягом 

місяця 

Методист Наказ  

Продовжити вивчати систему роботи викладачів, що атестуються: 

Бондарука О.О., викладача хірургічних дисциплін та Совтус І.М., 

викладача основ медсестринства та загального догляду.   

протягом 

місяця 

ЗП,  

ЗВ №2 

Наказ   

Моніторинг відвідування коледжевої бібліотеки студентами І-IV 

курсів.  

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПО Інформація   

Контроль за проведенням тижня загальноосвітніх дисциплін.  Методист,  

ЗВ № 1,2  

План  

Контроль за проведенням батьківських зборів. протягом 

місяця 

Директор, 

ЗДПГОВ,  

ЗВ № 1,2 

Інформація  

Анкетування за методикою «Агресивна поведінка» (за Є. Ільїним 

та П. Ковальовим). 

протягом 

місяця 

ПП Анкетування  

Анкетування щодо якості організації самостійної роботи 

здобувачів освіти. 

протягом 

місяця 

ЗВ №2 Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Практикум із викладачами «Самооцінювання та взаємооцінювання 

– один з основних елементів ефективності сучасного заняття».  

03.11 Методист Матеріали   



Сприяння формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання з використанням прийомів 

самооцінювання та взаємооцінювання під час перевірки знань 

студентів.  

постійно Викладачі  Інформація   

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Обмін досвідом «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій при вивченні предметів інваріантної та варіативної 

складових». 

29.11 ЗДНР, 

методист, 

викладачі 

Консультації  

Проведення тижня загальноосвітніх дисциплін.  ГЦКЗД, 

члени ЦК  

Матеріали  

Активізація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.   постійно ЗДПГОВ, 

викладачі 

Консультації  

Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах.  згідно з 

графіком  

Викладачі Інформація  

Проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців мови ім. П. 

Яцика. 

09.11  Викладачі 

української мови  

Звіт  

Проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка. 

16.11 Викладачі 

української мови 

Звіт  

Здійснити передплату газет та журналів на 2022 рік. 22 – 30.11  Директор, ЗДНР, 

бібліотекар 

Звіт  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників.  

Організація семінару «Використання ІКТ в освітньому процесі» 

для викладачів, що атестуються. 

протягом 

місяця  

Методист, 

голови ЦК, 

Матеріали  



викладачі 

Організація  роботи викладачів педагогічної студії «Навчаючи 

інших – навчаюся сам».  

протягом 

місяця 

Методист,  

Совтус  І. М. 

 

План  

Методична нарада «Психологічні основи заняття, схеми аналізу та 

самоаналізу заняття» для молодих викладачів. 

23.11 Методист  Матеріали  

Психолого-педагогічний семінар-тренінг «Гармонія почуттів. 

Профілактика емоційного вигорання». 

04.11 ПП Матеріали  

Про курси підвищення кваліфікації викладачів відповідно до 

пропозицій. 

згідно з 

планом 

Методист  Довідка  

Методичний семінар «Методика викладання клінічних дисциплін у 

фаховій передвищій освіті на засадах компетентнісного підходу». 

протягом 

місяця 

Совтус  І.М., 

члени ЦК 

Матеріали  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.  

Інформування батьків про результати оцінювання навчальних 

досягнень студентів.  

постійно  ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Інформація  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Обговорення за круглим столом «Культура навчання. Чи потрібна 

вона мені?» на передодні конкурсів, олімпіад, екзаменаційних 

сесій.   

08.11 Директор, ЗДНР, 

ЗДПГОВ 

Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

 Засідання адміністративної ради  

1. Підготовка до ІІ етапу олімпіад із базових дисциплін. 

2. Про підсумки контролю за веденням журналів ІV курсів. 

 

25.11  

 

ЗДНР 

ЗВ №2 

 

Протокол 

 



 

3. Про стан адаптації студентів І-их курсів. 

4. Про роботу гуртків в коледжі. 

5. Про стан роботи з профілактики травматизму та охорони праці в 

закладі освіти. 

 

ЗДПГОВ 

Наконечна С.В. 

Інженер ОП 

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Розгляд звернень громадян про діяльність закладу освіти.  постійно Адміністрація  Журнал  

3.Реалізація політики академічної доброчесності. 

Опрацювати цикл антикорупційних матеріалів на освітній 

платформі EdEra.  

протягом 

місяця  

Викладачі  Матеріали  

 

 

 

Грудень 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1, 2, 

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами коледжу за грудень. до 02.01  ЗВ №1, 2, 

керівники груп 

Журнали  



Співбесіди з керівниками груп щодо питань контролю за 

відвідуванням студентами занять. 

постійно  ЗВ №1, 2 

 

Інформація  

Заходи з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, 

алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу). 

01.12  ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Проведення бесід щодо запобігання травматизму під час зимових 

канікул.   

20-24.12  ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Семінар-тренінг «Способи формування пізнавального інтересу 

студентів». 

15.12  Методист, 

голови ЦК 

Матеріали  

Консультування з питань підготовки до екзаменів: рекомендації 

щодо покращення запамʼятовування (способи запамʼятовування 

навчального матеріалу); як зняти втому.  

протягом 

місяця 

ПП Матеріали  

Розроблення Правил прийому до Ковельського фахового 

медичного коледжу у 2022 році. 

протягом 

місяця 

Директор, СПК Правила 

прийому 

 

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Перевірка приміщень, території коледжу з метою виявлення місць, 

які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу (цькування). 

постійно Адміністрація  Інформація  

Складання порад «Як допомогти студентам  упоратися з булінгом». 

Тренінг для студентів «Стоп – булінг». 

до 09.12  ЗДПГОВ, ПП  Матеріали  

Проводити індивідуальні бесіди з метою виявлення позитивних рис 

і якостей студентів, схильних до правопорушень. 

постійно ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Інформація  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Провести рейд-перевірку дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму в коледжі. 

до 22.12 Адміністрація, 

інженер ОП 

Інформація  

Проаналізувати зайнятість студентів «групи ризику»  у до 24.12 ЗДПГОВ Інформація  



позааудиторній діяльності закладу освіти.  

Організувати інформаційну підтримку процесу реєстрації студентів 

ІІ курсів для участі у пробному ЗНО. 

протягом 

місяця 

ЗВ №1 Інформація  

Провести інформаційну годину до Дня боротьби зі СНІДом 

«Молодь проти СНІДу». 

01.12 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

ІІІ ф/д А 

Матеріали  

Провести  годину спілкування на національно-патріотичну 

тематику та організувати   привітання з нагоди Дня Збройних сил 

України. 

06.12 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Організувати  флешмоб до Дня української хустки. 07.12 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

студрада  

Інформація  

Година народознавства «Андріївські вечорниці». 10.12 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

І мс 

Матеріали  

Година спілкування «Умій сказати палінню- НІ!» 14.12 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

16.12 ЗДПГОВ, 

студентська 

рада 

Протокол  

Провести  благодійну акцію  до Дня Святого Миколая. 

 

до 29.12 ЗДПГОВ, 

студентська 

рада 

Інформація   

Проведення інструктажу із запобігання травматизму, збереження 

життя та здоров’я студентів під час зимових канікул. 

до 31.12 ЗДПГОВ, 

інженер з ОП,  

керівники груп 

Журнал 

інструктажів 

 

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 15.12 ЗДПГОВ, Протокол  



 студрада  

Підготувати звіт про виховну роботу за І семестр. до 31.12 ЗДПГОВ Звіт  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень. 

Доведення до відома батьків методичних рекомендацій оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 

постійно   ЗВ №2   Інформація   

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

02.12 ЗДНР Графік  

Моніторинг стану ведення та перевірки студентських зошитів із 

математики та англійської мови.  

до 24.12 ЗДНР Наказ  

Перевірити виконання ТБ під час практичних,  лабораторних робіт 

з хімії, біології, фізики, інформатики, фізичної культури. 

протягом 

місяця 

голови ЦК Інформація  

Продовжити вивчати систему роботи викладачів, що атестуються, 

зокрема: Григоли О.Г., викладача педіатрії;  Наконечної С.В., 

викладача біології та екології.  

протягом 

місяця 

ЗДНР, ЗВ №1 Довідка  

Перевірка та узагальнення результатів ведення викладачами 

журналів академічних груп.  

до 31.12 Адміністрація Довідка  

Провести директорські контрольні роботи  відповідно до графіка.  протягом 

місяця 

Адміністрація, 

голови ЦК 

Звіт  

Контроль за організацією і проведенням навчальної роботи з 

предметів варіативного складника робочого навчального плану.  

протягом 

місяця 

Адміністрація  Інформація  

Моніторинг щодо оцінювання освітнього процесу студентами І 

курсу. 

протягом 

місяця 

ЗВ №1 Анкетування  

Анкетування для викладачів щодо якості ОПП у Ковельському 

фаховому медичному коледжі. 

протягом 

місяця 

ЗВ №1 Анкетування  



3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Організувати зустрічі з представниками центру зайнятості та 

випускниками коледжу. 

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ  Інформація  

Бесіда «Оцінка і самооцінювання: контроль чи розвиток?» 21.12 Керівники груп Матеріали  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії студента. 

протягом 

місяця 

Викладачі-

предметники 

Інформація  

Продовжувати роботу щодо підготовки студентів до олімпіад, 

конкурсів, турнірів різного рівня.  

постійно Викладачі-

предметники 

Інформація  

Провести студентські наукові читання на теми, що розробляються і 

досліджуються гуртківцями з хірургічних дисциплін. 

протягом 

місяця 

Наконечна С. 

В. 

Звіт  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників.  

Провести моніторинг щодо курсів підвищення кваліфікації 

викладачами у 2021 році. 

до 31.12 Методист  Довідка   

Розгляд власних методичних розробок педагогічних працівників, 

які претендують на присвоєння вищої категорії та звань у 2021-

2022н.р.. 

протягом 

місяця 

Адміністрація, 

голови ЦК 

Інформація  

Моніторинг успішності студентів І-ІV курсів у І-ому півріччі. до 31.12 ЗВ № 1,2 Звіт  

Про перебіг атестації педагогічних працівників коледжу. протягом 

місяця 

Методист Інформація  

Про підвищення кваліфікації викладачів коледжу відповідно до 

поданих пропозицій. 

до 31.12 Методист  Інформація  



Огляд новинок навчально-педагогічної літератури. постійно Бібліотекар Інформація  

Створювати належні умови для підвищення кваліфікації  та якісної 

самоосвіти педагогічних працівників у 2021/2022 н.р.. 

постійно Адміністрація  Інформація  

Продовжити роботу щодо створення банку педагогічних ідей 

«Перлини професійної майстерності» викладачів.  

постійно Методист Матеріали  

Методичний семінар «Удосконалення форм і методів контролю за 

навчально-методичним процесом як засобу підвищення якості 

навчання на заняттях дисциплін фармацевтичного циклу». 

протягом 

місяця 

Мазурик І. В., 

викладачі ЦК 

Матеріали  

Провести виставку педагогічних ідей та технологій викладачів 

коледжу. 

15.12  Методист  Матеріали  

Проведення інструктивно-методичної наради з головами циклових 

комісій щодо підсумків роботи в І семестрі та коригування планів 

роботи на ІІ семестр 2021/2022 н. р.. 

до 31.12 Адміністрація, 

голови ЦК 

Інформація  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.  

Діагностика батьківсько-дитячих стосунків та наявності 

агресивних форм поведінки. 

протягом 

місяця 

ПП Анкетування  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Провести моніторинг стану дотримання академічної доброчесності.    протягом 

місяця 

ЗДПГОВ  Анкетування  

Студентська конференція  «Чесність починається з тебе». 22.12 Студрада  Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 



Засідання адміністративної ради  

1. Про роботу предметних методичних комісій. 

2. Про підсумки контролю за веденням навчальних журналів у 

листопаді. 

3. Про стан адаптації студентів. 

4. Про підсумки перевірки стану ведення щоденників практики 

студентами ІІІ курсу. 

5. Про результати проведення інвентаризації в коледжі. 

 

23.12 

 

Методист 

ЗВ №1 

 

ЗДПГОВ  

ЗП 

 

ЗДНР 

  

Засідання педагогічної ради 

Діагностика та формування самоосвітньої компетентності 

студентів на заняттях з основ медсестринства. 

16.12 Совтус  І.М. Протокол  

Самостійна та практична робота студентів – крок до 

професіоналізму. Контроль знань під час навчальної і виробничої 

практик. 

ЗП 

Затвердження ліміту стипендіатів на ІІ семестр 2021/2022р.. ЗВ № 1,2 

Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації 

викладачів Ковельського фахового медичного коледжу на 2022 рік. 

Методист 

Про підсумки відбіркового конкурсу методичних напрацювань 

педагогічних працівників коледжу (Педагогічний Оскар-2022). 

Методист 

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Консультації з питань підвищення кваліфікації викладачів.   протягом 

місяця 

Методист Консультуван

ня 

 

Моніторинг для викладачів щодо якості ОПП у Ковельському 

фаховому медичному коледжі. 

протягом 

місяця 

Адміністрація Анкетування  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 



Проведення антикорупційних бесід. протягом 

місяця 

Юрисконсульт, 

керівники груп 

Інформація  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1, ЗВ № 2, 

керівники груп   

Інформація  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за січень. до 31.01 ЗВ №1, ЗВ № 2 Журнал  

Засідання Ради профілактики  (відповідно до плану). 26.01  ЗДПГОВ Протокол  



Продовжити роботу студентського самоврядування  з питань 

безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму.  

постійно ЗДПГОВ, ПО,  

інженер ОП 

Інформація  

Підготовка до здачі інтегрованого тестового іспиту КРОК М зі 

спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійна програма 

Акушерська справа). 

до 14.01 ЗВ № 2 Інформація  

Провести бесіди «Правила поводження під час пожежі». 17-21.01 Інженер ОП, ЗГ, 

керівники груп 

Інформація  

Забезпечувати контроль за рухом транспортних засобів біля 

закладу та заборонити вʼїзд і паркування їх на території закладу 

освіти. 

постійно ЗГ Журнал  

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики гельмінтозів.  

24-28.01 МП  Інформація  

Індивідуальні консультації батьків з питань сімейного виховання. постійно ПП Консультува

ння 

 

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Ознайомлювати педагогічних працівників коледжу з оновленням 

нормативно-правової бази щодо насильства відносно та за участі 

студентів, порядку дій щодо виявлення і припинення фактів.  

протягом 

місяця 

Адміністрація  Інформація  

Тренінг для студентів І – ІІ курсів «Як не стати учасником 

булінгу».  

18.01 ПП Матеріали  

Анкета «Протидія булінгу».  24-28.01 ПП Анкетування  

Бесіди зі студентами на теми вирішення внутрішньогрупових 

міжособистісних проблем та конфліктних ситуацій. 

протягом 

місяця 

ПП, керівники 

груп 

Матеріали  

Соціально-реабілітаційна робота зі студентами з фізичними 

вадами,  а також тими, що перебувають у стресовій та конфліктній 

ситуаціях.  

протягом 

місяця 

ПП  Матеріали  



3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Провести вечір колядок «З Різдвом Христовим». 13.01 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Інформація  

Організувати фотоконкурс «Родина- це вся Україна». 11-21.01 Керівники груп Інформація  

Провести бесіди «Правила поведінки на льоду». Протягом 

місяця 

Керівники груп Матеріали  

Провести профілактичні години спілкування  щодо попередження 

шкідливих звичок. 

15-20.01 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести виховні години до Дня Соборності України «Собор 

свободи нам серце зігріває». 

17-21.01 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Підготувати тематичний захід  до Дня пам’яті подвигу героїв Крут 

«На Аскольдовій могилі український цвіт». 

27.01 ЗДПГОВ, 

керівник групи І 

фарм. 

Матеріали  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

19.01 ЗДПГОВ, 

студрада 

Протокол  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Створити папки «Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів». 

до 10.01 Викладачі – 

предметники 

Матеріали  

Науково-педагогічний семінар із теми компетентнісного підходу в 

системі оцінювання.  

21.01 Адміністрація  Матеріали  

Оформлення та видача дипломів про здобуття освіти ОКР 

«молодший спеціаліст» і додатків до них. 

до 31.01 СНЧ, АЄДБО Дипломи  

Проведення моніторингу щодо діяльності керівника групи очима протягом ЗВ № 1 Анкетування  



студентів та їх батьків. місяця 

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

04.01 ЗДНР Графік  

Розробити план індивідуальної роботи зі студентами, які показали 

низький рівень успішності (за потреби).  

протягом 

місяця 

Викладачі – 

предметники 

План  

Фронтальний моніторинг. Стан викладання математики та 

інформатики (Борисюк Т.А.).  

протягом 

місяця 

Методист  Довідка  

Звіт про роботу практичного психолога за І  семестр.  до 31.01 ПП Звіт  

Звіт про роботу керівника фізичного виховання за І семестр.  до 31.01  КФВ Звіт  

Звіт про роботу коледжевої бібліотеки.  до 31.01 Бібліотекар Звіт  

Діяльність керівника групи очима студентів та їх батьків. протягом 

місяця 

ЗДПГОВ Анкетування  

Моніторинг стану дотримання академічної доброчесності. протягом 

місяця 

ЗДПГОВ Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Проведення бесід щодо формування в здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання. 

до 31.01 Керівники груп Інформація  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Скласти та погодити робочі навчальні програми.  до 10.01 ЗДНР, Робочі  



викладачі навчальні 

програми 

Продовжити роботу з виявлення обдарованих студентів, які 

навчаються в закладі освіти.  

постійно Викладачі Інформація  

Стан укладання договорів з підприємствами базами практик.   до 11.01  ЗП Інформація  

Стан підготовки до ДПА з природничо-математичних та 

гуманітарних дисциплін. 

до 25.01 ЗВ №1, 

викладачі 

Інформація  

Моніторинг для викладачів щодо попередження булінгу в закладі 

освіти. 

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПП, 

методист 

Анкетування  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників  

Підготовка та публікація матеріалів за темами професійної 

діяльності. 

протягом 

місяця  

Викладачі Інформація  

Заохочувати викладачів до проведення відкритих занять, участі в 

семінарах, конференціях тощо. 

постійно Адміністрація  Інформація  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу.  

Проведення анкетування серед студентів і батьків з метою 

виявлення громадської думки за анкетою «Діяльність керівника 

групи очима студентів та їх батьків». 

 до 31.01  ЗВ №1 Анкетування  

Провести бесіди «Сайт коледжу – як взаємодія учасників 

освітнього процесу в умовах особистісно-орієнтованого навчання 

та виховання, інформаційна підтримка та мотивація навчання, 

організація різних дистанційних заходів для навчання педагогів, 

студентів та їх батьків». 

протягом 

місяця  

Борисюк Т. А. 

  

Інформація  

Створення електронного банку методичного забезпечення 

навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог.  

протягом 

місяця  

Адміністрація, 

голови ЦК,  

Електронний 

банк 

 

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 



доброчесності.  

Розглянути на засіданнях циклових комісій питання дотримання 

академічної доброчесності.  

20.01  Голови ЦК Інформація  

Круглий стіл «Культура академічної доброчесності: проблеми та 

виклики для здобувачів освіти». 

27.01 ЗДПГОВ  Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Засідання педради 

1. Результати випускного комплексного кваліфікаційного екзамену 

зі спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійна 

програма Акушерська справа) освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст». Розгляд плану заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених під час проведення випускних іспитів.  

2. Про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» випускникам спеціальності 223 Медсестринство 

(освітньо-професійна програма  Акушерська справа). 

26.01 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Протокол  

Засідання адміністративної ради  

1. Про підсумки виконання навчальних програм, графіка 

директорських контрольних робіт за І семестр. 

2. Про стан індивідуальної роботи з молодими викладачами. 

3. Робота бібліотеки за І семестр. 

4. Про роботу педколективу щодо попередження травматизму, 

пропаганди здорового способу життя та превентивного виховання. 

27.01  

ЗДНР 

 

Методист 

Бібліотекар 

Інженер ОП 

Протокол  

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Круглий стіл «Роль педагогів, батьків, студентів у створенні 

комфортного освітнього середовища».   

11.01 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  



3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Підготовка матеріалів  педагогічної творчості викладачів, які 

атестуються. 

протягом 

місяця  

Методист, 

викладачі 

Матеріали  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Ознайомлення з посібником «Світлофор освітньої доброчесності». 27.01 ЗДПГОВ Матеріали  

 

 

 

 

Лютий 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1, ЗВ № 2, 

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за лютий.  до 28.02 ЗВ №1, ЗВ № 2. Журнали  

Проводити розʼяснювальну роботу з батьками здобувачів освіти 

щодо їх відповідальності за відвідування студентами занять.  

постійно ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Інформація  

Провести бесіди «Запобігання  виникненню пожежі та правила 

гасіння пожежі, викликаної електрострумом. Дії студентів при 

01-04.02 ЗДПГОВ, 

інженер ОП, ЗГ, 

Матеріали  



пожежі». ВЕБ, керівники 

груп 

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики дифтерії.  

протягом 

місяця  

МП Інформація  

Розглянути на нараді при директорові питання про стан цивільного 

захисту та відповідної  нормативної документації в закладі освіти.  

24.02 Директор, 

ВЦЗ 

Протокол  

Провести поглиблену діагностику студентів, які мають труднощі в 

пристосуванні  до навчання з метою виявлення причин низького 

рівня адаптованості та надання рекомендацій батькам і викладачам 

щодо сприяння повноцінній адаптації першокурсників. 

14-18.02 Керівники груп, 

ПП   

Анкетування  

Семінар «Аналіз і самоаналіз проведеного заняття та виховного 

заходу». 

28.02 ЗДПГОВ, 

методист  

Матеріали  

Робота з батьками студентів щодо труднощів у вихованні. постійно  ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Консультува

ння 

 

Правовий всеобуч студентів (ознайомлення із положеннями ст. 20, 

21 Закону України «Про фахову передвищу освіту»). 

до 18.02 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

юрисконсульт 

Інформація  

Надання психологічної допомоги студентам , що потребують 

особливої уваги , зокрема: з чутливою психікою та підвищеною 

тривожністю.  

протягом 

місяця 

ПП  Консультува

ння 

 

Про створення екзаменаційної комісії та комісії для співбесід. протягом 

місяця 

Директор Наказ  

Про призначення технічного секретаря та створення апеляційної 

комісії. 

протягом 

місяця 

Директор Наказ  

Провести День відкритих дверей. протягом 

місяця 

Адміністрація, 

СПК 

Інформація  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  



Залучати педагогічних працівників коледжу до підвищення 

кваліфікації з питань профілактики булінгу (цькування) у коледжі.   

постійно ЗДПГОВ, 

методист 

Інформація  

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг».  18.02 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Тренінг для педагогів «Конфлікти – це норми життя?»  04.02 ПП  Матеріали  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Провести інформаційну годину до Всесвітнього дня боротьби 

проти онкологічних захворювань. 

03.02 Викладачі 

хірургічних 

дисциплін: 

Бондарук О.О.,  

Борщ А.В. 

Матеріали  

Провести профілактичні бесіди «Дієти бувають небезпечними». Протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Організувати конкурсну програму до Дня святого Валентина 14.02 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

студрада. 

Матеріали  

Провести акцію  до Міжнародного дня дарування книг «Подаруй 

бібліотеці сучасну книжку». 

14.02 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

студрада. 

Інформація  

Провести тематичний захід та організувати виставку до Дня 

пам’яті героїв Небесної Сотні в бібліотеці коледжу. 

18.02 ІІ фд Б, 

бібліотекар 

Матеріали  

Організувати  літературні читання  до Міжнародного дня рідної 

мови. 

21.02 ІІ фд А, 

викладачі 

Матеріали  

Провести інформаційні години  «Династія» до  дня народження 

Лесі Українки. 

24.02 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  



Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

16.02 ЗДПГОВ, 

студрада  

Протокол  

Організувати зустріч із працівниками   МТМО  в рамках тижня 

профорієнтації. 

25.02 ЗДПГОВ, ЗП, 

керівники груп  

Інформація  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Проаналізувати  роботу секцій.  до 28.02 ЗДПГОВ, ЗДНР  Наказ  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Провести психологічні тренінги з питань мотивації до навчання.   09-11.02 ПП  Матеріали  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

01.02 ЗДНР Звіт  

Фронтальний моніторинг. Стан викладання математики та 

інформатики (Борисюк Т.А.).  

до 28.02 Методист  Довідка  

Анкетування для здобувачів освіти щодо якості освітньої програми 

й задоволеності методами навчання та викладання в Ковельському 

фаховому медичному коледжі. 

Протягом 

місяця 

ЗВ № 2 Анкетування  

Моніторинг для викладачів щодо попередження булінгу. Протягом 

місяця 

ЗВ № 1 Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Провести бесіди «Шляхи формування мотивації студентів до 

навчання».  

протягом 

місяця   

ЗДПГОВ, 

викладачі-

предметники 

Матеріали  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 



1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Семінар-практикум «Складання  кейса викладача з формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти».  

24.02 ЗДНР, методист, 

голови ЦК  

Матеріали  

Продовжувати роботу щодо підготовки студентів до олімпіад, 

конкурсів, турнірів різного рівня.  

постійно Голови ЦК, 

викладачі 

Інформація  

Контроль реєстрації студентів ІІ курсів для участі у ЗНО.  до 28.02 ЗВ №1 Інформація  

Реєстрація заяв студентів ІІ курсів для участі у ЗНО.  протягом 

місяця  

ЗВ №1, 

керівники груп 

Інформація  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

Місячник творчості  викладачів, які атестуються.  протягом 

місяця  

Методист, 

викладачі   

Матеріали  

Засідання методичної ради: 

1.Стан оснащення навчальних кабінетів та аудиторій  відповідно 

до норм матеріально-технічного забезпечення та діючих програм. 

2. Організація і проведення атестації викладачів згідно з Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників України 

(наказ МОН України №930 від 06.10.2010р.). Творчі звіти 

викладачів, які атестуються (аналіз роботи). 

3. Гурткова та позааудиторна робота із предметів як складова 

професійної підготовки здобувачів освіти: організація, методичне 

забезпечення. 

4. Робота наставників із молодими викладачами. 

5. Організаційна та методична робота бібліотеки коледжу щодо 

удосконалення і розширення використання електронних засобів 

 

Лютий 

2022р. 

 

ЗП 

 

Методист 

 

 

 

Наконечна С.В. 

 

 

Методист 

Бібліотекар 

 

Протокол  



навчання. 

6. Інтерактивні технології навчання як засіб формування фахової 

компетентності студентів-медиків та розвитку педагогічної 

компетентності викладачів медичного коледжу. 

 

Совтус І.М. 

Продовження вивчення системи роботи викладачів, що 

атестуються.  

відповідно 

до плану 

Адміністрація  Довідка  

Круглий стіл для викладачів: «Робота з обдарованими 

студентами».  

12.02 ЗДПГОВ, голови 

ЦК, викладачі   

Матеріали  

Провести педагогічний ринг «Ключові проблеми реформування 

сучасного закладу освіти».   

25.02 Адміністрація  Інформація  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу.  

Розміщення матеріалів для батьків та студентів на вебсайті 

коледжу, у соцмережах «Facebook», «Instagram». 

постійно   ПО  Інформація  

Спортивні змагання між командою викладачів та здобувачів 

освіти.  

17.02 КФВ Інформація  

Бесіда «Якщо трапилася  біда… (памʼятка для близьких)». протягом 

місяця 

ПП  Матеріали  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Круглий стіл з елементами тренінгу «Академічна доброчесність-

шлях до успіху».  

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПО  Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності 

педпрацівників у міжатестаційний період. 

до 28.02 Директор, 

методист 

Характерист

ики 

 



Засідання обласного методичного об’єднання викладачів 

словесних дисциплін закладів фахової передвищої освіти 

Волинської області.  

23.02 Адміністрація, 

викладачі  

Матеріали  

Засідання адміністративної ради  

1. Про результати роботи з невстигаючими студентами. 

2. Про роботу з сім’ями, що опинилися в складних життєвих 

обставинах, та зі студентами, що перебувають на внутрішньому 

коледжевому обліку. 

3. Про результати інтегрованого іспиту Крок –М зі спеціальності 

223 Медсестринство (освітньо-професійна програма Акушерська 

справа). 

4. Про роботу старостату коледжу. 

5. Про стан цивільного захисту та відповідної  нормативної 

документації в закладі освіти.   

 

 24.02  

 

ЗВ № 1,2 

ЗДПГОВ  

 

 

ЗВ №  2 

 

 

ЗДПГОВ  

ВЦЗ 

Протокол  

Засідання педагогічної ради  

1. Про якість загальноосвітньої та фахової підготовки студентів у І 

півріччі. Основні напрями роботи педагогічного колективу на ІІ 

семестр. 

2. Екологічна грамотність студентської молоді як необхідна умова 

формування здорового способу життя. Здоров’язбережувальні 

компетентності у процесі підготовки медичних працівників. 

3. Про атестацію педагогічних працівників у 2021-2022н.р.. 

4. Про затвердження Положень щодо основної діяльності 

Ковельського фахового медичного коледжу. 

5. Про виконання рішень попередніх педрад. 

6. Про проведення практичних робіт у циклі предметів 

природничих наук. 

17.02   

ЗДНР 

 

 

Наконечна С.В. 

 

Методист 

ЗДНР 

 

Секретар 

педради 

Голови ЦК, 

викладачі 

  



2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Педагогічний лекторій «Психологічний клімат-створення 

комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних 

працівників».   

04.02    ПП, керівники 

груп 

 

Матеріали  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Обмін думками «Кадрова політика як складова управління 

персоналом» (за підсумками участі педпрацівників у вебінарах).     

11.02  Адміністрація, 

викладачі 

Інформація  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Тренінг «Формування доброчесного освітнього середовища через 

використання антикорупційних інструментів для роботи з 

молоддю в освітньому процесі».  

25.02 Юрисконсульт Матеріали  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Березень 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1, ЗВ № 2, 

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за березень.  до 31.03  ЗВ №1, ЗВ № 2, 

керівники груп 

Журнали  

Забезпечувати контроль за рухом транспортних засобів біля 

закладу та заборонити вʼїзд і паркування їх на території закладу 

освіти. 

постійно ЗГ Журнал  

Провести бесіди «Домедична допомога постраждалим  від пожеж. 

Шкідливість та небезпечність куріння». 

14-18.03 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести бесіди «Безпека на дорозі. Поведінка при ДТП». 01- 04.03 ЗДПГОВ, Матеріали  



керівники груп 

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики гепатиту А. 

протягом 

місяця  

МП Інформація  

Провести серед студентів змагання  з волейболу,  настільного 

тенісу, шашок і шахів.  

протягом 

місяця 

КФВ, 

викладачі  

Звіт  

Психологічний тренінг «Критерії вихованості особистості». 30.03 ПП Матеріали  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації  

Проходження безкоштовного курсу «Недискримінаційний підхід 

у навчанні» на сайті EdEra, «Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти» (освітня платформа «PROMETHEUS»). 

28-31.03 ЗДПГОВ, 

керівники груп І-

ІV курсів  

Сертифікати  

Міні – тренінг «Як навчити студентів безпечної поведінки в 

Інтернеті». 

09-11.03 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

викладач 

інформатики  

Матеріали  

Батьківський всеобуч «Агресивна поведінка підлітків. Що таке 

батьківський авторитет?».  

30.03 ПП  Матеріали  

Проводити індивідуальні бесіди зі студентами, схильними до 

правопорушень.  

постійно ЗДПГОВ, ПП, 

керівники груп 

Звіт, журнал  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. (Виховна робота)  

Провести святковий концерт  до Міжнародного дня 8 Березня       

«Жінка- найчарівніше творіння на Землі». 

03.03 ІІ м/с, студрада Матеріали  

Організувати читання віршів, конкурс творів  «Мій Шевченко». 09.03 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп, 

викладачі  

Інформація  

Організувати  виставку «Образ жінки в творах Шевченка». 10.03 Бібліотекар Інформація  

Година спілкування на тему «Міцна сім’я – могутня держава». 11.03 ЗДПГОВ, ПО, Матеріали  



керівники груп 

Провести   молодіжну  акцію  «Молодь  за здоровий спосіб 

життя». 

14.03 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Інформація  

Провести бесіди  «Весняний авітаміноз: профілактика та 

лікування». 

15.03 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Провести літературно-музичний захід  до дня народження Ліни 

Костенко. 

17.03 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Організувати зустріч із завідувачами аптек в рамках тижня 

професійної орієнтації. 

22-24.03 ЗДПГОВ, ПО, ЗП, 

керівники груп 

Інформація  

Провести  бесіди про заборону користування мобільними 

телефонами під час навчально-виховного процесу. 

21.03 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Інформація  

Організувати літературні читання письменників Ковельського 

краю до Всесвітнього дня поезії. 

21.03 ЗДПГОВ, ПО,  

керівники груп , І 

ак, І фарм. 

Інформація  

Організувати виготовлення санітарних бюлетнів до Дня боротьби 

із захворюванням на туберкульоз. 

21-25.03 ЗП, викладачі Бюлетні  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

16.03 ЗДПГОВ, 

студрада  

Протокол  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Науковий семінар «Сучасні практики оцінювання якості 

підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. 

Ключові аспекти модернізації освітнього процесу» . 

24.03 Методист, голова 

ЦК фарм. та 

природничо-

наукових 

дисциплін, 

Матеріали  



викладачі   

Провести моніторинг інформованості про критерії, правила і 

процедури оцінювання навчальних досягнень студентів.  

протягом 

місяця    

ЗВ №2 Анкетування  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Провести директорські контрольні роботи відповідно до графіка.  протягом 

місяця 

ЗДНР, голови ЦК Звіт  

 

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

01.03 ЗДНР Графік  

Організація та контроль самостійної роботи з дисципліни 

«Невідкладні стани в акушерстві та гінекології». 

протягом 

місяця 

ЗП  Наказ  

Перевірити стан ведення робочих студентських зошитів 

відповідно до Єдиного орфографічного режиму коледжу.  

протягом 

місяця  

ЗДНР, методист Наказ  

Перевірити ведення журналів (обʼєктивності оцінювання 

викладачами рівня навчальних досягнень). 

до 31.03 ЗВ №1,2 Довідка  

Контроль проведення факультативних занять та групових 

консультацій. 

протягом 

місяця  

ЗДНР, ЗВ №1,2  

 

Журнали  

Моніторинг інформованості про критерії,  правила і процедури 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

протягом 

місяця 

ЗВ №2 Анкетування  

Моніторинг ІКТ- компетентності педагогічних працівників. протягом 

місяця 

Методист Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Тренінг «Формувальне оцінювання: 15 способів його здійснення». протягом 

місяця   

ЗДНР, методист Матеріали  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 



освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Воркшоп «Застосування ІКТ в освітньому процесі».  29.03 Методист, голови 

ЦК 

Матеріали  

Продовжувати роботу щодо підготовки студентів до олімпіад, 

конкурсів, турнірів різного рівня.  

постійно Викладачі-

предметники 

Інформація  

Засідання циклових комісій «Інституційний аудит якості 

організації освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти 

– умова проведення та заходи поліпшення».  

30.03 Методист,  

Мельник В.І.  

Матеріали  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників  

Участь у конференціях, семінарах, курсах підвищення 

кваліфікації.   

протягом 

місяця  

 Методист, 

викладачі-

предметники 

Інформація  

Методична нарада «Інновації в педагогіці, психології» (огляд 

методичних журналів).    

03.03 Методист, голови 

ЦК 

Інформація  

Про підготовку та проведення місячника педагогічної 

майстерності «Сучасне заняття» (викладачі, які атестуються). 

01.03 Методист, 

викладачі  

Матеріали  

Складання характеристик професійної діяльності викладачів, що 

атестуються.  

до 05.03 Методист, голови 

ЦК 

Характеристи

ки 

 

Семінар-практикум «Удосконалюємо професійне і ділове 

мовлення». 

16.03 ЗДНР, методист Матеріали  

Засідання атестаційної комісії коледжу. Презентація досвіду. 

Захист моделей індивідуальних методик організації освітньої 

діяльності викладачами, що атестуються.   

29.03 Адміністрація Протокол  

Підготовка збірної команди з шахів до міських змагань.  01-11.03 КФВ, викладачі Звіт  

Підготовка до змагань в групах з настільного тенісу. 01-11.03 КФВ, викладачі Інформація  



Першість коледжу з настільного тенісу.  17.03 КФВ, викладачі Звіт  

Підготовка збірної команди коледжу з настільного тенісу до 

міських змагань.  

18-25.03 КФВ, викладачі Інформація  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу. 

Батьківський всеобуч «Виховання та розвиток творчої особистості 

студента через реалізацію співробітництва з батьками». 

16.03 ЗДПГОВ, ПО, 

ПП, керівники 

груп 

Матеріали  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності. 

Анкетування «Самооцінювання та рефлексія».  протягом 

місяця 

ЗВ №2   

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Засідання адміністративної ради 

1. Про підготовку до засідання атестаційної комісії                           

(відповідальність викладачів, що атестуються вимогам 

підвищення кваліфікації). 

2. Психологічна підготовка до ДПА та проходження ЗНО. 

3. Про результати проведення перевірки  зошитів та дотримання 

єдиних вимог до усного і писемного мовлення під час 

контрольних робіт студентів. 

6. Відвідування студентами закладу освіти. 

7. Система роботи керівників груп, викладачів із запобігання 

травматизму, профілактики правопорушень, злочинності, 

наркоманії, СНІДу, COVID-19. 

24.03  

Методист 

 

 

ПП 

ЗДНР  

 

 

ЗВ № 1,2 

ЗДПГОВ 

Протокол  



2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Воркшоп «Партнерство та комунікація з батьками».   29.03 ЗДПГОВ,  

ЗВ № 1,2 

Матеріали  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Моніторинг ІКТ- компетентності педагогічних працівників. протягом 

місяця 

Адміністрація  Анкетування  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Дискусія на тему «Не карати, а навчати: практичні поради щодо 

формування культури академічної доброчесності у студентів». 

28-31.03 ЗДПГОВ, голови 

ЦК  

Матеріали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Квітень 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1,2,  

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за квітень.  до 29.04 ЗВ №1,2, 

керівники груп   

Журнали  

Провести бесіди «Безпека руху велосипедиста». 11-15.04 Інженер ОП, 

ПО, керівники 

груп 

Матеріали  

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики 

захворювань органів зору.  

протягом 

місяця   

МП Інформація  

Відпрацювати дії студентів та колективу закладу у різноманітних 

надзвичайних ситуаціях. 

згідно з 

графіком   

ВЦЗ   Матеріали  

Психологічна допомога студентам у професійному 

самовизначенні.  

за запитом  ПП Журнал  

Семінар «Особистість викладача як чинник навчання». 01.04 ЗДНР, методист  Матеріали  



2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Круглий стіл для педколективу «Маски булінгу».  21.04 ПП  Матеріали  

Години відвертого спілкування за участю представників 

Національної поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. 

Допоможи другу».  

18-22.04 ЗДПГОВ, 

керівники груп 

І-ІІ курсів  

Інформація  

Проведення інструктажу щодо проходження виробничої та 

переддипломної практик. 

протягом 

місяця 

ЗП, методичні 

керівники 

Інструктаж  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Провести  тренінги  щодо роботи  зі студентами з особливими 

освітніми потребами.    

протягом 

місяця  

ПП Матеріали  

Ціннісне ставлення до себе. Тиждень безпеки життєдіяльності. 

Заходи до Дня охорони праці. День цивільного захисту.  

26-29.04 Інженер ОП, 

ПО, ВЦЗ 

Матеріали  

Ціннісне ставлення до сімʼї, родини, людей. Звіт про проведену 

роботу в групі «Обличчя групи». 

протягом 

місяця 

ПО  Звіт  

Ціннісне ставлення до праці. Виставка великодніх композицій.  18-22.04 ПО, керівники 

груп 

Інформація  

Взяти участь у загальноміській толоці «Чисте довкілля». 15.04 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Інформація  

Організувати святковий захід з нагоди 76 –річчя Ковельського 

фахового медичного коледжу. 

15.04 ЗДПГОВ, ПО Інформація  

Організувати  участь студентів у майстер-класі «Намалюй 

писанку». 

21.04 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Інформація  

Провести вечір до Міжнародного дня пам’яті про чорнобильську 

трагедію  «Атомне століття раною горить». 

26.04 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи    

І ф/д А 

Матеріали  



Провести профілактичні бесіди щодо  використання мобільних 

ресурсів під час навчально-виховного процесу. 

28.04 ПО, керівники 

груп 

Матеріали  

Провести показовий День цивільної оборони в коледжі. 29.04 ВЦЗ, інженер з 

ОП, керівники 

груп 

Звіт  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

20.04 ЗДПГОВ, 

студрада  

Протокол 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Бесіда на тему «Особливості оцінювання навчальних досягнень 

студентів». 

протягом 

місяця 

Голови ЦК, 

викладачі 

Матеріали  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Провести директорські контрольні роботи відповідно до графіка.  протягом 

місяця 

ЗДНР, голови 

ЦК 

Звіт  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

01.04 ЗДНР Графік  

Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення щоденників 

виробничої практики ( ІІІ курс).  

24-28.04 ЗП, методичні 

керівники  

Звіт, 

щоденники 

 

Вивчення рівнів навчальних досягнень студентів із внутрішньої 

медицини та медсестринства у внутрішній медицині. 

протягом 

місяця 

ЗП, голова ЦК Наказ  

Контроль за веденням щоденників переддипломної практики 

практики студентами ІІІ- IV курсів.  

протягом 

місяця 

ЗП, методичні 

керівники 

Звіт  

Контроль за проведенням батьківських зборів для ознайомлення 

їх з інструкцією «Про закінчення навчального року та проведення 

ДПА студентів».  

до 29.04 ЗДПГОВ,  

ЗВ №1 

Інформація  



Перевірка та узагальнення результатів ведення викладачами 

журналів академічних груп.  

до 29.04 ЗВ №1,2 Журнали  

Моніторинг оцінки сформованих компетенцій у випускників 

Ковельського фахового медичного коледжу. 

протягом 

місяця 

ЗВ №2 Анкетування  

Вивчення думки батьків щодо якості освітнього процесу в 

Ковельському фаховому медичному коледжі. 

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Методичний тренінг «Ефективні підходи оцінювання студентів». протягом 

місяця 

Методист Матеріали  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Семінар-практикум «Актуальні питання забезпечення якості 

фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика».  

Протягом 

місяця  

ГЦККД Матеріали  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників  

Використання онлайн-платформ для професійного 

самовдосконалення.    

постійно   Методист, 

викладачі 

Інформація  

Поповнити матеріали (з досвіду роботи) буклету «Їх праця 

творчість». 

до 29.04 Методист Буклет  

Засідання методичної ради 

1. Про підготовку до проведення ДПА у формі ЗНО у 2021-

2022н.р.. Обговорення виконання плану заходів щодо 

моніторингу якості знань студентів І-ІІ курсів з дисциплін 

«Українська мова», «Математика», «Історія України», 

 

Квітень 

2022р. 

 

ЗВ №1 

 

 

Протокол  



«Біологія». 

2. Роль і значення проєктної технології в навчанні, розвитку та 

вихованні майбутніх медиків. 

 

 

3. Якість професійної підготовки випускників на спецільностях 

223 Медсестринство (освітньо-професійні програми 

Акушерська справа, Лікувальна справа). 

 

4. Про підсумки методичної роботи в 2021-2022н.р. і планування 

її на наступний навчальний рік. 

 

 

ГНСТ 

 

 

 

ЗВ№2 

 

 

Методист 

 

Тиждень молодого викладача  «перші кроки до педагогічної 

майстерності». 

18-22.04 Методист, 

молоді 

викладачі  

Матеріали  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу.  

Конкурс відеороликів і презентацій «Твори добро іншим на 

благо». 

14.04 ПО Інформація  

Науково-практична конференція «Організація дистанційного і 

змішаного навчання  в умовах пандемії». 

22.04 ГНСТ Матеріали  

Круглий стіл «Формування навичок здорового способу життя 

серед студентської молоді». 

27.04 ЗДПГОВ, ГНСТ, 

керівники груп 

Матеріали  

Проведення І туру конкурсу науково-практичної студентської 

конференції. 

протягом 

місяця  

ГНСТ, викладачі Матеріали  

Підвищення кваліфікації викладачів (відповідно до плану).  згідно з 

планом  

Методист, 

викладачі 

Інформація  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 



доброчесності.  

Інтерактивний семінар «Академічна доброчесність у дії».  21.04 ЗДПГОВ, ПО,  

ГППОП, 

ГППОС 

Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

 Засідання адміністративної ради 

1. Про підготовку до державних іспитів спеціальностей                        

223 Медсестринство (освітньо-професійні програми Лікувальна 

справа, Сестринська справа), спеціальності 226 Фармація, 

промислова фармація (освітньо-професійна програма Фармація). 

2. Про підготовку до ДПА у формі ЗНО. 

3. Про самоосвіту педагогів і її результативність. 

 

4. Про підсумки проведення атестації педпрацівників. 

5. Про підсумки оглядового контролю формування свідомого 

ставлення до здорового способу життя на заняттях фізичної 

культури. 

6.Про підготовку до проведення Дня цивільного захисту. 

 

28.04 

 

ЗВ №2, ЗП 

 

 

 

ЗВ №1 

ГЦКФПНД 

Мазурик І.В. 

Методист 

КФВ 

  

 

ВЦЗ 

Протокол  

Засідання педагогічної ради  

1. Впровадження інноваційних технологій навчання як складова 

формування креативної особистості на заняттях зарубіжної 

літератури. 

2. Про підготовку до виробничої та переддипломної практик 

студентів спеціальностей   223 Медсестринство (освітньо-

професійні програми: Лікувальна справа, Сестринська справа, 

 

21.04 

 

Михалевич С.Г. 

 

ЗП 

 

Протокол  



Акушерська справа) та 226 Фармація, промислова фармація 

(освітньо-професійна програма Фармація). 

3. Про затвердження Положень щодо основної діяльності 

Ковельського фахового медичного коледжу. 

4. Про ефективність роботи факультативів і предметних гуртків. 

 

 

ЗДНР 

 

ГНСТ 

Першість коледжу з мініфутболу.  15-22.04 КФВ, викладачі Звіт  

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Психолого-педагогічний семінар «Створення  позитивної 

атмосфери як чинник підвищення якості освітнього процесу».   

20.04 ПП  Матеріали  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Воркшоп «Креативний менеджмент в управлінні закладом освіти. 

Творчість як крок в інновації». 

протягом 

місяця 

Адміністрація Матеріали  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Поширення власного досвіду роботи викладачів в організації 

дотримання принципів академічної доброчесності у соціальних 

мережах, власних блогах і сайтах.  

Постійно    ЗДПГОВ, ПО,  

ГППОП, 

викладачі  

Інформація  

 

 

 

 

 



 

Травень 
                                             

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ №1,2 , 

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за травень.  до 31.05 ЗВ №1,2, 

керівники груп   

Журнали  

Забезпечити контроль за безпечним рухом транспортних засобів 

біля закладу та заборонити вʼїзд і паркування їх на території 

закладу освіти.  

постійно ЗГ  Журнал  

Провести тематичні години  щодо безпеки дорожнього руху. 16-20.05 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Проводити санітарно-просвітницьку роботу зі студентами, 

батьками, працівниками коледжу щодо профілактики 

захворювань опорно-рухової системи.  

протягом 

місяця  

МП Інформація  

Надання психологічних порад для студентів (бесіди по групах): 

«60 цитат, що змінять ваше мислення». 

протягом 

місяця  

ПП  Матеріали  

Провести День відкритих дверей. протягом 

місяця 

Адміністрація, 

СПК 

Інформація  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  



Проведення моніторингу безпечності та комфортності закладу 

освіти.   

протягом 

місяця 

ЗДПГОВ Анкетування  

Проведення інструктажу щодо проходження виробничої та 

переддипломної практик. 

протягом 

місяця 

ЗП, методичні 

керівники 

Інструктаж  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Провести святковий захід до Дня акушерки. 05.05 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

І ак., ІІ ак. 

Матеріали  

Провести інформаційні години до Дня пам’яті та примирення; 

-організувати  зустріч з учасниками бойових дій. 

06.05 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Матеріали  

Підготувати вітання до Дня матері. 10.05 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи 

І ф/д «Б» 

Матеріали  

Провести вікторину «Європейські стандарти життя». 

  

11.05 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

студрада 

Матеріали  

Круглий стіл «Що означає  Європа для мене?» протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

студрада 

Матеріали  

Організувати святковий захід до Дня медичної сестри. 12.05 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

І ,ІІ м/с 

Матеріали  

Провести День відкритих дверей.    протягом 

місяця 

Адміністрація, 

секретар 

приймальної 

Інформація  



комісії 

Організувати флешмоб до Дня вишиванки. 20.05 ЗДПГОВ, 

керівники груп, 

бібліотекар 

Флешмоб  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

18.05 ЗДПГОВ, 

студрада  

Протокол  

Провести інформаційну годину до Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням. 

31.05 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи 

ІІІ фарм. 

Матеріали  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Вебінар на тему «Особливості компетентнісного підходу в 

системі оцінювання».  

протягом 

місяця    

Голови ЦК, 

викладачі 

Матеріали  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

03.05 ЗДНР Графік  

Провести директорські контрольні роботи  відповідно до графіка.  протягом 

місяця 

ЗДНР, голови 

ЦК 

Звіт  

Контроль за веденням щоденників переддипломної практики 

практики студентами ІІІ- IV курсів. 

протягом 

місяця 

ЗП, методичні 

керівники 

Наказ  

Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення щоденників 

виробничої практики ( І –ІІІ курс).  

23-27.05 ЗП, методичні 

керівники 

Звіт  

Контроль за організацією і проведенням  ПСРС з акушерства та 

гінекології. 

протягом 

місяця 

ЗП Наказ  

Моніторинг щодо задоволеності студентів рівнем практичної протягом ЗП Анкетування  



підготовки.  місяця 

Анкетування здобувачів освіти щодо якості ОПП.  протягом 

місяця 

ЗВ №2 Анкетування  

Моніторинг щодо безпечності та комфортності закладу освіти.    протягом 

місяця 

ЗДПГОВ Анкетування  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Тренінг для студентів «Толерантність – норма життя». протягом 

місяця 

ПП Матеріали  

Провести урочисте вшанування учасників та переможців 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, олімпіад, турнірів.  

27.05 Директор, 

методист 

Інформація  

Взяти участь у міському фестивалі фізичної культури.  згідно з 

графіком  

КФВ, викладачі  Звіт  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Провести семінар «Роль керівника групи у формуванні ключових 

компетентностей особистості».  

30.05 ЗДПГОВ, ПО Матеріали  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників.  

Створення та оприлюднення авторських розробок.    26.05 Методист, 

викладачі 

Матеріали  

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу.  

Створення  безпечного освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної 

постійно  Адміністрація, 

керівники груп 

Аналіз  



взаємодії.   

Інструктивно-методична нарада з питань формування звіту про 

навчально-методичну роботу, портфоліо та індивідуальних планів 

викладачів.  

20.05 ЗДНР, 

методист 

Матеріали  

Інструктивно-методична нарада «Виховання в навчальному 

закладі: погляд з позиції компетентнісного підходу». 

23.05 ЗДПГОВ Інформація  

Педагогічна дискусія на тему: «Проблеми та можливості 

професійного розвитку викладача в умовах інформаційного 

освітнього середовища». 

27.05 ЗДНР, 

методист 

Інформація  

Проведення аукціону ідей щодо обміну думками та пропозиціями 

до складання річного плану роботи коледжу та планування 

науково-методичної роботи у 2022/2023 н. р..  

30.05 Адміністрація Інформація  

Творча лабораторія викладачів «Самостійна робота студентів – 

важлива складова освітнього процесу».  

протягом 

місяця 

Методист, 

голови ЦК 

Матеріали  

Підвищення кваліфікації викладачів (відповідно до пропозицій).  згідно з 

планом 

Методист Інформація  

Заочна першість коледжу із загальної фізичної підготовки. 11-13.05 КФВ, викладачі Звіт  

Заочна першість коледжу з легкоатлетичного кросу (в групах). 17-20.05 КФВ, викладачі Звіт  

Першість коледжу з міні-футболу.  25-27.05 КФВ, викладачі Звіт  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Засідання циклових комісій «Виховуємо академічну 

доброчесність в коледжі».  

23-27.05 ЗДПГОВ, ПО, 

голови ЦК, 

викладачі 

Протокол  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 



поставлених цілей і завдань. 

Засідання адміністративної ради   

1. Затвердження щорічних відпусток працівників. 

2. Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації 

у формі ЗНО. 

3. Запобігання травматизму серед студентів. 

4. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії та 

попередження зловживань викладачами коледжу. 

 

26.05  

 

Директор 

ЗВ №1 

 

Інженер ОП 

ЗВ №1,2, 

юрисконсульт 

Протокол  

Засідання педагогічної ради  

1. Контроль знань студентів як засіб діагностики рівня 

засвоєння навчального матеріалу з дисциплінах 

фармацевтичного та природничо-наукового циклу. 

2. Про хід переддипломної практики студентів спеціальностей 

223 Медсестринство (освітньо-професійні програми 

Лікувальна справа, Сестринська справа) та 226 Фармація, 

промислова фармація (освітньо-професійна програма 

Фармація). 

3. Про затвердження Положень щодо основної діяльності 

Ковельського фахового медичного коледжу. 

4. Про підсумки роботи коледжу щодо охорони життя та 

здоров’я студентів, запобігання травматизму. 

19.05   

Мазурик І.В. 

 

 

ЗП 

 

 

 

ЗДНР 

 

Інженер ОП 

Протокол  

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Вивчення думки батьків щодо якості освітнього процесу в  

Ковельському фаховому медичному коледж і.   

16-20.05  Керівники груп Анкетування  

Створення безпечного емоційно-психологічного середовища: 

розвиток в учасників освітнього процесу соціально-економічної 

грамотності, толерантності.  

постійно Адміністрація, 

керівники груп 

Аналіз  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 



педагогічних працівників. 

Нарада «Про підсумки участі педагогів у професійних конкурсах, 

проєктах». 

27.05  Адміністрація Інформація  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Інформування на вебсайті закладу освіти та в соціальних мережах 

про заходи щодо забезпечення принципів та правил академічної 

доброчесності.   

до 27.05 ЗДПГОВ, ПО,  

викладачі  

Інформація  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Червень 
 

 

Зміст 

 

Дата 

 

Відповідальні 

Форми 

контролю та 

узагальнення 

 

Примі- 

тка 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

Контроль за відвідуванням студентами занять, попередження 

пропусків.   

щоденно ЗВ № 1,2, 

керівники груп 

Інформація  

Аналіз відвідування студентами закладу освіти за червень. до 20.06 ЗВ № 1,2, 

керівники груп 

Журнали  

Консультування студентів із питань підготовки до іспитів. Бесіда 

«Стрес  і шляхи виходу зі стресової ситуації». 

протягом 

місяця  

ПП Матеріали  

Підготовка до здачі інтегрованого тестового іспиту КРОК М зі 

спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійні програми 

Сестринська справа, Лікувальна справа). 

до 17.06 ЗВ № 2 Інформація  

Підготовка до початку вступної кампанії. протягом 

місяця 

Адміністрація, 

СПК 

Інформація  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

Провести День здоровʼя у закладі освіти.  протягом 

місяця  

КФВ, викладачі  Матеріали  

Проведення інструктажів з охорони життя  і здоров’я студентів 

під час літніх канікул. 

до 30.06 Інженер ОП, ПО, 

керівники груп 

Інструктаж  

Проведення інструктажу щодо проходження виробничої протягом ЗП, методичні Інструктаж  



практики. місяця керівники 

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

(Виховна робота)  

Взяти  участь у загальноміських заходах до Дня захисту дітей. 01.06 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники груп 

Інформація  

Взяти участь у загальноміському заході «Місто професій». протягом 

місяця 

ЗДПГОВ, ПО,  

ЗВ № 2, викладачі  

Інформація  

Провести святковий захід до Дня медичного працівника. 16.06 ЗДПГОВ, ПО, 

керівник групи 

 ІІ ф/д А 

Матеріали  

Взяти участь у загальноміському заході  до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

22.06 ЗДПГОВ, 

студрада 

Інформація  

Взяти участь у загальноміських заходах до Дня Конституції 

України. 

28.06 ЗДПГОВ, 

студрада 

Інформація  

Підготувати звіт про виховну роботу за ІІ семестр. до 30.06 ЗДПГОВ Звіт  

Провести засідання студентської ради (відповідно до плану). 

 

15.06 ЗДПГОВ, 

студрада 

Протокол 

Провести випускний вечір. 30.06 ЗДПГОВ, ПО, 

керівники 

випускних груп 

Матеріали  

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.    

Бесіда з теми «Система оцінювання здобувачів освіти: критерії, 

правила і процедури оцінювання».   

протягом 

місяця    

ЗВ №2 Матеріали  

Оформлення та видача свідоцтв про повну загальну середню до 30.06 СНЧ, АЄДБО Свідоцтва,  



освіту, дипломів про здобуття освіти ОКР «молодший спеціаліст» 

і додатків до них. 

дипломи 

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.  

Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою 

моніторингу якості знань та системи оцінювання студентів.   

01.06 ЗДНР Графік  

Провести директорські контрольні роботи відповідно до графіка.  протягом 

місяця 

ЗДНР, голови ЦК Звіт  

Здійснення моніторингу результатів досягнень студентів І – ІІ 

курсів у відповідності річний бал/державна підсумкова атестація.     

згідно з 

графіком      

Адміністрація  Звіт  

Про роботу коледжу з питань охорони праці та попередження 

травматизму. 

 Інженер ОП, 

 

Звіт  

Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення щоденників 

виробничої практики ( ІІ – ІV курс).  

до 30.06  ЗП, методичні 

керівники  

Щоденники  

Аналіз результативності роботи студентського самоврядування.  до 30.06 ЗДПГОВ, 

студрада 

Звіт 

 

 

Звіт про виконання навчальних планів і програм.  до 30.06 Голови ЦК Звіт  

Перевірка та узагальнення результатів ведення викладачами 

журналів академічних груп.  

до 23.06 ЗДНР, ЗВ №1,2 Довідка  

Моніторинг варіативної складової освітньої програми.  до 15. 06 ЗВ №1,2  Інформація  

3.Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Підготувати звіти про роботу з обдарованими студентами.    до 24.06 ЗДПГОВ   Звіт  

Оприлюднити інформацію про результати участі здобувачів 

освіти в конкурсах, олімпіадах, турнірах різних рівнів.  

до 24.06 Методист   Інформація  

Провести урочисте вшанування учасників та переможців 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, олімпіад, турнірів.  

до 24.06 Методист   Інформація  



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

Проведення підсумкової студентської науково-практичної 

конференції на тему: «Безпека життя та охорона здоровʼя – 

головне завдання сучасного суспільства».  

до 10.06 ГНСТ,  

керівники гуртків  

Матеріали  

Провести моніторинг використання педагогами освітніх ресурсів, 

висвітлення педагогічної діяльності у фахових виданнях, 

електронних ресурсах. 

протягом 

місяця 

Методист  Інформація  

2.Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників.  

Засідання методичної ради  

1. Про виконання індивідуальних планів роботи педагогічних 

працівників та роботи голів циклових комісій. 

2. Аналіз стану виконання графіка підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників коледжу. 

3. Про підсумки ДПА у формі ЗНО. 

4. Про підсумки роботи за 2021-2022н.р. та перспективний план 

методичної ради на наступний рік. Виконання рішень, 

ухвалених методичною радою коледжу у 2021-2022н.р.. 

 

Червень 

2022р. 

 

Голови ЦК 

 

Методист 

 

ЗВ №1 

Методист 

 

Протокол  

Створення та оприлюднення авторських розробок.    протягом 

місяця    

Викладачі Матеріали  

Інструктивно-методична нарада з головами циклових комісій 

щодо підготовки річного звіту за 2021/2022 н.р. та пропозицій до 

річного плану коледжу на 2022/2023 н.р.. 

03.06 Методист Інформація  

Круглий стіл «Обмін думками та пропозиціями щодо річного 

плану роботи коледжу та планування науково-методичної роботи 

17.06 Адміністрація Інформація  



на 2022/2023 н.р..» 

Звіти про роботу циклових комісій закладу освіти.  до 24.06 Голови ЦК Звіт  

Щодо визнання сертифікатів про курси підвищення кваліфікації 

викладачів. 

до 30.06 Методист Доповідна 

записка 

 

3.Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу.  

Створення морально безпечного освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної 

взаємодії.   

постійно  Адміністрація, 

керівники груп 

Інформація  

Легка атлетика (заочна першість коледжу з багатоборства). 01-10.06 КФВ, викладачі Звіт  

Участь у міських змаганнях (відповідно до плану). протягом 

місяця 

КФВ, викладачі Звіт  

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності.  

Засідання циклових комісій «Виховуємо академічну 

доброчесність в коледжі».  

01-03.06 ЗДПГОВ, голови 

ЦК    

Матеріали  

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Засідання адміністративної ради   

1. Про виконання плану підвищення кваліфікації викладачами. 

2. Про стан роботи з батьками студентів щодо підвищення рівня 

психолого-педагогічної правової обізнаності з питань виховання і 

розвитку студента. Дотримання законодавства про права і 

соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

3. Про виконання навчальних програм, графіка директорських 

 

23.06 

 

Методист 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

Протокол  



контрольних робіт за ІІ семестр. ЗДНР 

Засідання педради  

1. Підсумки роботи педколективу за ІІ семестр 2021-2022н.р.: 

навчальна робота; виховна робота; практична підготовка; 

фізичне виховання. 

2. Попередній розподіл педагогічного навантаження викладачів 

коледжу на 2022-2023н.р.. 

3. Затвердження ліміту стипендіатів на І семестр 2022-2023н.р.. 

4. Про видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої 

освіти студентами ІІ курсу спеціальностей 223 Медсестринство 

(освітньо-професійні програми Лікувальна справа,Сестринська 

справа) та 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-

професійна програма Фармація). 

5. Про визнання результатів щодо проходження курсів 

викладачами Ковельського фахового медичного коледжу. 

6. Про виконання рішень попередніх педрад. 

7. Вибори секретаря педради. 

8.Результати випускних комплексних кваліфікаційних екзаменів 

зі спеціальностей 223 Медсестринство та 226 Фармація, 

промислова фармація (освітньо-професійні програми Лікувальна 

справа, Сестринська справа, Фармація) освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст». Розгляд плану заходів щодо 

усунення недоліків, виявлених під час проведення випускних 

іспитів.  

9.Про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» випускникам спеціальності 223 Медсестринство та 

226 Фармація, промислова фармація (освітньо-професійні 

програми Лікувальна справа, Сестринська справа, Фармація) 

 

29.06 

 

ЗДНР, ЗДПГОВ, 

ЗП, КФВ 

 

Директор 

 

ЗВ №1,2 

Директор 

 

 

 

Методист  

 

Секретар педрад 

Директор 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Протокол  

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 



Створення безпечного емоційно-психологічного середовища: 

розвиток в учасників освітнього процесу соціально-економічної 

грамотності, толерантності, прийняття різноманітності.  

постійно Адміністрація, 

керівники груп 

Інформація  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Нарада «Про підсумки участі педагогів у професійних конкурсах, 

проєктах». 

протягом 

місяця 

Адміністрація, 

голови ЦК 

Інформація  

4. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Розташування на вебсайті закладу освіти: «Що вважається 

порушенням академічної доброчесності?»   

до 30.06 ЗДПГОВ Інформація  

 

 


