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Питання до розгляду Доповідач 

СЕРПЕНЬ 

1 

1.1. Про стан готовності навчальних лабораторій та кабінетів до 
початку навчального року відповідно до переліку типового 
обладнання та у відповідності до вимог з охорони праці на 2022-
2023 н.р. та подальші напрями розвитку відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації. 

Ландик О.Г., 
Шкодин А.В. 

1.2. Про результати вступної кампанії за ОПС «Фаховий молодший 
бакалавр» за спеціальностями 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології», 208 «Агроінженерія». 

Ландик О.Г. 

1.3. Про розгляд методичних рекомендацій «Розроблення освітньо-
професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів 
фахової передвищої освіти» Державної установи «Науково-
методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

1.4. Розгляд педагогічного навантаження викладачів циклових комісій 
відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації 
на 2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г. 

1.5. Розгляд та затвердження плану роботи методичної ради відділення 
та планів роботи циклових комісій відділення (ц.к. з експлуатації 
машин і обладнання та фундаментальних дисциплін, ц.к. з 
електроенергетики та систем автоматизації, ц.к. з фізичного 
виховання, кафедра автоматизації та електроінженерії). 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

1.6. Про затвердження робочих навчальних програм з підготовки ОПС 
«фаховий молодший бакалавр» та ОКР «молодший спеціаліст» 
спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології», «Агроінженерія» та ОС «Бакалавр» «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології». 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

1.7. Різне  
ВЕРЕСЕНЬ 

2 

2.1. Затвердження графіка проведення директорських контрольних 
робіт за результатами літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р.  

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В. 

2.2. Розгляд та затвердження графіку проведення відкритих занять 
викладачами відділення на I семестр 2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

2.3. Про проведення профорієнтаційної роботи у закладі освіти, 
складання графіку та обговорення методів проведення 
викладачами коледжу профорієнтаційної роботи в закріплених 
районах Чернігівської області. 

Ландик О.Г., 
Литвиненко В.В. 

2.4. Обговорення кандидатур викладачів відділення щодо позачергової 
атестації у 2023 році. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В. 

2.5. Затвердження графіків консультацій та самостійної роботи 
студентів під керівництвом викладачів циклових комісій. 

Ландик О.Г., 
Кириченко О.М., 

голови ЦК 
2.6.  Розгляд тематики курсових проєктів (робіт) та кваліфікаційних 

робіт спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

Ландик О.Г., 
голови ЦК 



технології», «Агроінженерія». на 2022-2023 н.р. 
2.7. Різне.  

ЖОВТЕНЬ 

3 

3.1. Аналіз підсумків проведення директорських контрольних робіт за 
ІI семестр 2021-2022н.р. 

Лавська Н.В. 

3.2. Про стан оновлення навчально-методичних комплексів та 
ґрунтовного наповнення навчально-методичних матеріалів на 
платформі Moodle з навчальних дисциплін спеціальностей 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 
«Агроінженерія» на 2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

3.3. Про контроль за проведенням навчальних занять (лекції, 
семінарські, лабораторні заняття та навчальні практики), якістю 
освітнього процесу та відвідуванням занять студентами. 

Ландик О.Г., 
голови ЦК 

3.4. Про методичне забезпечення та організацію самостійної роботи 
студентів спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології», «Агроінженерія». 

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

3.6. Різне.  
ЛИСТОПАД 

4 

4.1. Аналіз результатів перевірки ведення (заповнення) журналів 
навчальних занять викладачами, які забезпечують викладання 
дисциплін спеціальностей відділення.  

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

4.2. Підведення підсумків проміжної атестації студентів відділення 
технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації за І 
семестр 2022-2023 н.р. 

Носкова Т.І. 

4.3. Про підготовку до заліково-екзаменаційної сесії І семестру 2022-
2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

4.4. Розгляд пропозицій стосовно складу голів Екзаменаційних комісій 
з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм ОКР 
«Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» та 
ОС «Бакалавр» на 2023 рік. 

Ландик О.Г., 
голови ЦК 

4.5. Про підготовку інформації до звіту щодо діяльності ВСП 
«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за 2022 рік. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

4.6. Про перевірку документації циклових комісій відділення 
технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

4.7. Підготовка та організація технологічних практик у студентів 
денної форми навчання груп ІІІ курсів.  

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 

голови ЦК 
4.8. Відбір методичних розробок та експонатів, що готуються для 

представлення на виставці передового педагогічного досвіду в 
НМЦ. 

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

4.9 Різне  
ГРУДЕНЬ 

5 
5.1. Формування рейтингу викладачів циклових комісій та кафедри 

відділення за 2022 рік. 
Лавська Н.В. 

5.2. Аналіз виконання плану видань навчально-методичної літератури Лавська Н.В., 



відділення за 2022 рік, розгляд та обговорення плану видань 
навчально-методичної літератури на 2023 р. 

Носкова Т.І. 

5.3. Про наявні електронні підручники для студентів спеціальностей 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 
«Агроінженерія». 

Іванов Є.К.  

5.4. Підготовка та організація переддипломних практик у студентів 
денної форми навчання груп ІV курсів. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 

голови ЦК 
5.5. Аналіз організації та реалізації процесу дистанційного вивчення 

навчальних дисциплін студентами відділення протягом 2022 року.   
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

5.6. Різне.  
СІЧЕНЬ 

6 

6.1. Аналіз участі педагогічних працівників коледжу у науково-
методичних практичних семінарах. 

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

6.2. Підведення підсумків заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 
2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г. 

6.4. Про продовження роботи по реалізації програми використання 
інформаційних технологій (MOОDLE) при дистанційному вивчені 
навчальних дисциплін студентами відділення. 

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
Іванов Є.К. 

6.5. Про оновлення навчально-методичної літератури для забезпечення 
викладання дисциплін зі спеціальностей «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології», «Агроінженерія». 

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

6.6 Розгляд та затвердження графіку проведення відкритих занять 
викладачами відділення на IІ семестр 2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

6.7. Різне.  
ЛЮТИЙ 

7 

7.1. Аналіз проведення профорієнтаційної роботи у відділенні. Литвиненко В.В. 
7.2. Про здійснення контролю за ходом підготовки до атестації 

викладачів, звіт про навчально-методичну роботу викладачів, які 
атестуються у 2023 році. 

Кириченко О.М., 
Соломко Н.О., 
Кістень В.Г. 

7.3. Про реалізацію комплексу заходів щодо організації і забезпечення 
збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу, 
дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, 
профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних 
засобів. 

Шевченко Н.О., 
Гусєв О.С., 

Шкодин А.В. 

7.4. Аналіз підсумків проведення директорських контрольних робіт за 
I семестр 2022-2023 н.р. 

Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

7.6. Про стан викладання фахових дисциплін та навчально-
методичного забезпечення навчальних та виробничих практик 
спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології», «Агроінженерія». 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

7.7. Різне.  
БЕРЕЗЕНЬ 

8 

8.1. Про проведення відкритих занять викладачами відділення у ІI 
семестрі 2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

8.2. Аналіз наповненості актуальною інформацією сайту коледжу.  Іванов Є.К., 



Шевченко В.Г. 
8.3. Про підготовку звіту щодо результатів освітньої діяльності та 

розвитку матеріально-технічної бази відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації. 

Ландик О.Г. 

8.4. Різне.  
КВІТЕНЬ 

9 

9.1. Аналіз проміжної атестації студентів відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації за ІІ семестр 2022-
2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Носкова Т.І. 

9.2. Про підготовку документації для роботи Екзаменаційних комісій. Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

9.3. Про результати атестації педагогічних працівників відділення 
технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

9.4. Про підготовку до заліково-екзаменаційної сесії ІІ семестру 2022-
2023 н.р. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

9.5. Про перевірку навчально-методичної та звітної документації щодо 
проведення навчальних та виробничих практик зі спеціальностей 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 
«Агроінженерія». 

Ландик О.Г., 
голови ЦК 

9.6. Різне.  
ТРАВЕНЬ 

10 

10.1. Про результати моніторингу діючих освітньо-професійних 
програм та навчальних планів. 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

10.2. Розгляд та корегування навчальних планів на 2023-2024 н.р. Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І. 

10.3. Про стан та заходи щодо підготовки відділення до нового 
навчального року, розгляд робочих навчальних планів на 2023-
2024 н.р. 

Ландик О.Г. 

10.4. Складання та затвердження графіків роботи Екзаменаційних 
комісій з атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Ландик О.Г., 
Лавська Н.В., 
Носкова Т.І., 
голови ЦК 

10.5. Різне.  
ЧЕРВЕНЬ 

11 

11.1. Про результати виконання студентами відділення вимог 
індивідуальних планів та переведення їх на старші курси. 

Ландик О.Г. 

11.2. Звіти викладачів про виконання педагогічного навантаження, 
роботи циклових комісій за 2022-2023 н.р. 

Ландик О.Г. 

11.3. Розгляд попереднього навчального навантаження на 2023-2024н.р. Ландик О.Г. 
11.4. Про підсумки роботи методичної ради відділення технічно-

енергетичних систем та засобів автоматизації. за 2022-2023 н.р. 
Ландик О.Г. 

11.5. Різне.  
Голова методичної ради відділення технічно-енергетичних 
систем та засобів автоматизації           Олександр ЛАНДИК 


