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ПРОГРАМА  
 

семінару-тренінгу “Ефективне управління освітнім процесом”                        

для заступників директорів з навчальної роботи технікумів та коледжів  
 

 

Дата проведення: 14–15 березня 2018 р.  

 

Мета проведення: ознайомлення з сучасними 

вимогами до змісту та форм підготовки фахівців і 

методами ефективного управління освітнім 

процесом у технікумах і коледжах 

 

Місце проведення: НМЦ “Агроосвіта”, ВП НУБіП 

України “Ірпінський економічний коледж” 

 

Контингент учасників: заступники директорів з  

навчальної роботи технікумів та коледжів, 

представники Міністерства освіти і науки України, 

НУБіП України, НМЦ “Агроосвіта” 
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14 березня (смт Немішаєве) 

  

9.00–10.00 Реєстрація учасників. 

Відвідування музею національного костюма та української 

писанки. 

  

10.00–10.50 Підготовка фахівців у коледжах та технікумах: виклики 

сьогодення 

Хоменко Микола Павлович, заступник директора                          

НМЦ “Агроосвіта” 

  

10.50–11.10 Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності 

викладача 

Заболотна Валентина Павлівна, завідувач лабораторії              

НМЦ “Агроосвіта” 

  

11.10–11.40 Організація, планування та закріплення педагогічного 

навантаження за викладачами, контроль за обліком годин. 

Призначення стипендії (академічної, соціальної) 

Петренко Юлія Вікторівна, заступник директора з навчальної 

роботи ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім. О.Майнової” 

  

11.40–12.00 Перерва 

  

12.00–12.30 Організація та форми внутрівишівського контролю в коледжі 

Білозор Наталія Михайлівна, заступник директора з навчальної 

роботи Іллінецького державного аграрного коледжу 

  

12.30–13.30 Ознайомлення з навчальною частиною та роботою 

диспетчерської служби ВП НУБіП України “Немішаївський 

агротехнічний коледж” 

Альохін Володимир Ілліч, директор 

Лазаренко Павло Валентинович, заступник директора з 

навчально-методичної роботи ВП НУБіП України 

"Немішаївський агротехнічний коледж” 
  

13.30–14.30 Перерва 
  

14.30–15.00 Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу. 

Ознайомлення з роботою та матеріально-технічною базою 

лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього 

процесу НМЦ “Агроосвіта” 

Жуковська Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії              

НМЦ “Агроосвіта” 



 

  

15.00–15.30 Організаційні заходи щодо управління підрозділами та 

планування роботи навчальної частини впродовж навчального 

року 
Поліхронова Віолета Валеріївна, завідувач навчально-
методичним кабінетом ВСП “Новокаховський коледж 
Таврійського ДАТУ” 

  

15.30–16.00 Педагогічні інновації в освітньому процесі 
Лихогод Ніна Григорівна, завідувач лабораторії                             
НМЦ “Агроосвіта” 

  
15 березня (м. Ірпінь) 

  
9.30–10.00 Стан та перспективи розвитку коледжу 

Михайлов Сергій Іванович, директор ВП НУБіП України 
“Ірпінський економічний коледж” 

  

10.00–10.40 Сучасні вимоги до змісту та форм підготовки фахівців у 

технікумах і коледжах 

Котоловець Людмила Олексіївна, керівник сектору наукового 

та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту 

підготовки молодших спеціалістів Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України 

  
10.40–11.30  Ефективне управління освітнім процесом в коледжі 

Підготовка та проведення ліцензування та акредитації 
спеціальностей 
Ільченко Наталія Володимирівна, заступник директора з 
навчальної роботи ВП НУБіП України “Ірпінський економічний 
коледж” 

  
11.30–11.50 Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу          (з 

досвіду роботи) 

Березовський Володимир Іванович, заступник директора з 

навчально-методичної роботи ВП НУБіП України “Ірпінський 

економічний коледж” 

11.50–12.10 Організація практичного навчання та співпраці з роботодавцями 

Лісовська Наталія Василівна, завідувач навчально-виробничої 

практики ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж” 
12.10–13.00 Ознайомлення з матеріально-технічною базою коледжу 

Михайлов Сергій Іванович, директор 
Ільченко Наталія Володимирівна, заступник директора з 

навчальної роботи ВП НУБіП України “Ірпінський економічний 

коледж” 



 

  
13.00–14.00 Перерва 
  
14.00–14.30 Методична робота у ВНЗ. Атестація викладачів та робота з 

молодими викладачами 

Заболотна Алла Григорівна, методист ВП НУБіП України 

“Ірпінський економічний коледж” 
  
14.30–15.00 Організація виховної роботи в коледжі, форми її проведення. 

Робота з студентським активом (студентська рада 

самоврядування) 

Вдович Валентина Григорівна, заступник директора з виховної 

роботи ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж” 
  

15.00–15.30 Підготовка до сесії, її проведення, контроль, здача відомостей, 

перездача, підведення підсумків 
Сова Вікторія Миколаївна, Семененко Тетяна Анатоліївна, 
завідувачі відділень ВП НУБіП України “Ірпінський 
економічний коледж” 

  
15.30–16.00 Підведення підсумків 
  

 

 

 

 


