
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

заступник директора 

з навчальної роботи 

_________І.П. Науменко 

«__» __________ 20__ р. 

 

План-календар  

навчально-виховної роботи на січень-лютий  2019 р. року 
 

№ 

з/п 
Назва роботи Дата Відповідальний 

1.  

Індивідуальна робота викладачів по підготовці 

методичного забезпечення згідно плану роботи 

циклових комісій. 

02.01.2019 р. 
Голови циклових 

комісій 

2.  

Аналіз стану методичного забезпечення з 

навчальних дисциплін (циклу загальноосвітньої 

підготовки) циклової комісії природничо-

математичних дисциплін 

03.01.2019 р. 

Лимаренко Т.В., 

Шевчук В.Т., 

Науменко І.П. 

3.  

Аналіз стану методичного забезпечення з 

навчальних дисциплін (циклу загальноосвітньої 

підготовки) циклової комісії фізичного виховання 

та «захисту Вітчизни» 

04.01.2019 р. 

Білоус В.М., 

Шевчук В.Т.,  

Науменко І.П. 

4.  

Індивідуальна робота викладачів по підготовці 

методичного забезпечення згідно плану роботи 

циклових комісій. 

08.01.2019 р. 
Голови циклових 

комісій 

5.  Засідання методичної ради 09.01.2019 р. Шевчук В.Т. 

6.  

Звіт директора коледжу про роботу у 2018 році. 

Звіт профспілкового комітету про роботу у 2018 

році. 

10.01.2019 р. 
Терновик В.Я. 

Кривичун М.Д. 

7.  

Педсемінар на тему: «Застосування 

мультимедійних засобів в навчальному процесі у 

закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації». 

11.01.2019 р. 
Добридень І.А. 

Корнійчук Н.М. 

8.  

Індивідуальна робота викладачів по підготовці 

методичного забезпечення згідно плану роботи 

циклових комісій. 

14.01.2019 р. 
Голови циклових 

комісій 

9.  

Засідання циклової комісії агрономічних 

дисциплін.  

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії  агрономічних  

дисциплін про виконану роботу за І семестр. 

15.01.2019 р. Борисов О.В. 

10.  

Засідання циклової комісії технологічних 

дисциплін.  

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії  технологічних 

дисциплін про виконану роботу за І семестр. 

15.01.2019 р. Мазурок П.С. 

11.  

Засідання циклової комісії електротехнічних 

дисциплін. 

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії  електротехнічних 

дисциплін про виконану роботу за І семестр. 

16.01.2019 р. Терновик І.В. 



12.  

Засідання циклової комісії технічних дисциплін. 

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії технічних дисциплін 

про виконану роботу за І семестр. 

16.01.2019 р. Мельник О.М. 

13.  

Засідання циклової комісії гуманітарних 

дисциплін. 

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії гуманітарних 

дисциплін про виконану роботу за І семестр. 

17.01.2019 р. Андрощук О.В. 

14.  

Засідання циклової комісії природничо-

математичних дисциплін 

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії  природничо – 

математичних  дисциплін про виконану роботу за І 

семестр. 

17.01.2019 р. Лимаренко Т.В. 

15.  
Індивідуальна робота викладачів по підготовці 

методичного забезпечення згідно плану роботи 

циклових комісій. 

18.01.2019 р. 
Голови циклових 

комісій 

16.  

Засідання циклової комісії соціально-економічних 

дисциплін. 

Порядок денний: 

Звіт голови циклової комісії соціально-

економічних дисциплін про виконану роботу за І 

семестр. 

21.01.2019 р. Тимощук Л.М. 

17.  

Засідання циклової комісії фізичного виховання та 

Захисту Вітчизни  

Порядок денний:  

Звіт голови циклової комісії  фізичного виховання 

та Захисту Вітчизни про виконану роботу за І 

семестр. 

21.01.2019 р. Білоус В.М. 

18.  

Засідання циклової комісії майстрів виробничого 

навчання. 

Порядок денний:  

1.Звіт голови циклової комісії майстрів 

виробничого навчання про виконану роботу за І 

семестр. 

2. Підведення підсумків індивідуального навчання 

за І семестр. 

22.01.2019 р. Шевчук А.В. 

19.  Звіт завідувача відділенням «Механізація» 23.01.2019 р. Кривичун М.Д. 

20.  Звіт завідувача відділенням «Агрономія» 23.01.2019 р. Шварц М.М. 

21.  Звіт завідувача відділенням «Технологія» 24.01.2019 р. Сімак В.В. 

22.  Звіт завідувача відділенням «Електрифікація» 24.01.2019 р. Момотюк В.В. 

23.  

Круглий стіл на тему: «Професійна освіта в 

агарних коледжах України – використання 

німецького досвіду у закладах вищої світи І-ІІ 

рівнів акредитації».  

25.01.2019 р. 

Терновик В.Я.,  

Науменко І.П., 

Луць В.С., 

Момотюк В.В, 

Шварц М.М. 



24.  Настановчі заняття на заочному відділенні. 28.01.-02.02.2019 р. Зав. відділенням 

25.  
Спартакіада «Здоров’я» серед працівників МАКу. 

Стрільба з пневматичної зброї (особиста першість) 
28.01.2019 р. Стребчук А.М. 

26.  
Спартакіада «Здоров’я» серед працівників МАКу. 

Першість з волейболу серед працівників (збірних 

команд відділень) 

29.01.2019 р. 
Викладачі 

фізвиховання 

27.  
Спартакіада «Здоров’я» серед працівників МАКу. 

Особиста першість з настільного тенісу. 
30.01.2019 р. 

Викладачі 

фізвиховання 

28.  Збори кураторів 30.01.2019 р. Кравчук Н.О. 

29.  Педагогічна рада. 31.01.2019 р. Дирекція 

30.  
Огляд стану готовності гуртожитків до початку 

навчання в ІІ семестрі. 
01.02.2019 р. Дирекція 

 

 

 
Розглянуто на засіданні методичної ради 

і рекомендовано до затвердження 

Протокол  № __4___від  « 3 »  грудня_ 2018 р. 

 


