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1. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

п\п 
Види робіт Обсяг Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Оновлення Робочих 

навчальних програм з 

дисциплін кафедри 

відповідно до впро-

вадження новітніх 

підходів і технологій 

навчального процесу 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н. р. 

 

2. Удосконалити 

систему самостійної 

роботи студентів, 

визначити найбільш 

дієві форми контролю 

за її організацією, 

проведенням та її 

підсумками. 

Обговорити питання 

на засіданні кафедри. 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н. р. 
 

3. Проведення 

індивідуальних 

консультацій зі 

студентами 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н. р.  
 

4. Проведення відкритих 

занять, 

взаємовідвідування 

занять викладачами 

кафедри 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н. р.  
 

5. Оновлення тематики 

курсових робіт з 

дисциплін 

 

 Кустов В.В. 2020-2021 

н.р. 
 

6. Розробка і 

впровадження нових 

форм, методів і 

технологій навчання 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н. р. 
 

7. Вивчення і 

впровадження 

передового досвіду 

організації 

навчального процесу 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н. р. 
 

2. НАУКОВА РОБОТА 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Організація і 

проведення 

студентської наукової 

конференціі:  

«Сучасні проблеми та 

 Зав.кафедри,  

всі викладачі 

Травень 

2020р. 
 



перспективи розвитку 

агроінженерії при 

вирощуванні 

енергетичних 

культур» 

2. Підготовка публікацій 

за тематикою дослід-

жень у наукових ви-

даннях, у тому числі 

фахових виданнях 

ВАК України, а також 

виданнях, зареєстро-

ваних у міжнародних 

науковометричних 

базах даних 

10 др.арк. всі викладачі 2020-2021 н. 

р. 

 

3. Участь в міжнародних 

та Всеукраїнських 

наукових конферен-

ціях за тематикою 

наукових досліджень 

 всі викладачі 2020-2021 

н.р. 

 

4. Підготовка і публіка-

ція тез доповідей за 

результатами виступів 

на наукових конфе-

ренціях 

5 др. арк. всі викладачі 2020-2021 

н.р. 
 

6. Керівництво науко-

вою роботою студен-

тів з підготовки допо-

відей на студентські 

конференції 

 всі викладачі 2020-2021 

н.р. 
 

 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Профорієнтаційна 

робота 

 

 

 Всі 

викладачі 

кафедри 

 

 

2020-2021 

н.р. 

 

 

 

2. Організація, 

проведення 

виробничої практики 

студентів 

 зав.кафедри  

Кустов В.В., 

Ґедзь О.П. 

2 семестр 

2020-20201 

н.р. 

 

3. Робота в науково- 

методичній раді 

коледжу 

 викладачі 

кафедри 

2020-2021 

н.р. 
 

4. Організація лекційних 

занять з 

використанням 

 зав.кафедри, 

всі 

викладачі 

2020-2021н.р.  



інноваційних освітніх 

технологій - 

відеолекцій 

6. Розробка і запровад-

ження сучасних 

освітніх ІТ-технологій 

– сучасних 

мультимедійних 

матеріалів і 

презентацій 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н.р. 
 

 
4. ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Керівництво 

студентськими 

науковими гуртками, 

проблемними групами 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н.р. 
 

2. Організація зустрічей 

студентів з 

представниками 

агрофірми  

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н.р. 
 

3. Участь у виховній 

роботі студентів 

 всі 

викладачі 

2020-2021 

н.р. 
 

4. Кураторство 

академічних груп 

студентів 1 і 2 курсів 

 

 Викладачі 

кафедри 

2020-2021 

н.р. 
 

 
5. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

№ 

п\п 
Основні питання для обговорення 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

 І семестр   
1. 1. Затвердження плану роботи кафедри на 

2020–2021 н. р. 

2. Затвердження індивідуальних планів роботи 

викладачів кафедри на 2020–2021 н. р.  

3. Розподіл навчального навантаження по 

кафедрі.  

4. Затвердження силабусів та робочих програм 

навчальних дисциплін на 2020–2021 н. р.  

5. Затвердження навчальних методичних 

матеріалів навчальних дисциплін викладачів 

кафедри. 

6. Розгляд і затвердження графіків роботи 

кафедри: відкритих занять, взаємовідвідування 

викладачами кафедри, консультацій. 
7. Різне. 

вересень 

2020р. 

 



2. 1. Адаптація студентів нового набору як аспект 

моніторингу освітнього процесу у Івано-

Франківському коледжі ЛНАУ.  

2. Розгляд та внесення змін у освітню програму 

«Агроінженерія» із врахуванням рекомендацій 

стейкхолдерів. 

3. Проведення майстер-класів для учасників 

освітнього процесу в період адаптивного 

карантину. 

4. Обговорення відкритого заняття. 

5. Затвердження ККР по дисциплінах. 
6. Різне 

вересень  

2020 р. 

 

3.  1. Робота кафедри щодо ефективності та якості 

дистанційного навчання. 

2. Перевірка стану і забезпечення якості 

виконання лабораторно-практичних робіт.  

3. Про зміст і стан виховної роботи викладачів 

кафедри зі студентами під час занять та у 

позааудиторний час.  

4. Стажування студентів – агроінженерів у 

кращих агрофірмах області. 

5. Обговорення відкритого заняття. 

6. Різне 

жовтень  

2020 р. 

 

4. 1. Практична підготовка  - основна складова 

для формування професійних здібностей фахівця. 

2. Розгляд та затвердження програм з 

виробничих практик. 

3. Розгляд та затвердження екзаменаційних 

білетів для проведення семестрових іспитів. 

4. Обговорення відкритого заняття. 

5. Різне 

листопад 

2020 р. 

 

5. 1. Техніка безпеки в навчальному закладі при 

викладанні технічних дисциплін.  

2. Якість освітнього процесу у навчальному 

закладі та моніторинг успішності студентів 

спеціальності 208 «Агроінженерія» за I 

півріччя 2020-2021 н. р.  

3. Обговорення відкритого заняття. 

4. Різне 

грудень  

2020 р. 

 

 ІІ семестр   
6. 1. Форми і методи навчання при викладанні 

технічних дисциплін. 

2. Формування сприятливого освітнього 

середовища куратором групи. 

3. Обговорення відкритого заняття. 

4. Різне 

лютий 

2021 р. 

 

7. 1. Профорієнтаційна робота та формування 

контингенту студентів. 

2. Організація виробничої практики студентів. 

3. Організаційні основи продуктивності роботи 

викладача (використання освітніх онлайн-

платформ). 

березень 

2021 р. 

 



4. Обговорення відкритого заняття. 

5. Різне 

8. 1. Участь викладачів та студентів кафедри в 

наукових конференціях. 

2. Інтегрування у освітній процес дуальної 

освіти. 

3. Аналіз результатів та підвищення 

ефективності самостійної роботи студентів. 

4. Обговорення відкритого заняття. 

5. Різне 

квітень 

2021 р. 

 

9. 1. Про підготовку до літньої екзаменаційної 

сесії, затвердження екзаменаційних білетів. 

2. Проблеми та перспективи дистанційного 

навчання студентів у період карантину. 
3. Обговорення відкритого заняття. 

4. Різне. 

 

травень  

2021 р. 

 

10. 1. Звіт викладачів про виконання 

індивідуальних планів.  

2. Звіт про роботу кафедри за 2020-2021 н.р.  

3. Ознайомлення із розподілом попереднього 

навчального навантаження на 2021-2022 н. р. 

4. Звіт кураторів груп денної  форм навчання 

про виховну роботу в 2020-2021 н.р..  

5. Аналіз розміщення та поповнення матеріалу 

з дисциплін кафедри на сайті коледжу.  

6. Різне 

червень 

2021 р. 

 

 
6. СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ 

№ 

п\п 
Теми Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Впровадження стандартів 

академічної доброчесності в 

Україні 

Коваль О.З. 

всі викладачі 

вересень 

2020 р. 

 

2. Використання ІКТ на лекційних 

заняттях з гідравліки 

Шуляр І.О. жовтень  

2020 р. 

 

3. Внутрішня система якості освіти: 

можливості та проблеми 

Зав. кафери,всі 

викладачі 

листопад 

2020 р. 

 

4. Роль студентської наукової 

роботи у формуванні фахівців - 

агроінженерів 

всі викладачі грудень  

2020 р. 

 

5. Про досвід впровадження 

інноваційних методів викладання 

технічних дисциплін 

Зав. кафедри, 

всі викладачі 

лютий  

2021 р. 

 

6. Ефективне використання 

машинно-тракторних агрегатів 

при вирощуванні зернових 

культур 

Ґедзь О.П. квітень 

2021 р. 

 

 
7. СЕМІНАРИ НАУКОВІ 



№ 

п\п 
Теми Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Управління проектами і 

програмами 

сільськогосподарського 

виробництва 

Зав. 

кафедри, 

члени 

кафедри 

жовтень 

2020 р. 
 

2. Технічне забезпечення 

інноваційних технологій у вищих 

навчальних закладах фахового 

спрямування 

Зав. 

кафедри, 

члени 

кафедри 

березень  

2021 р. 
 

3. Актуальні проблеми розвитку 

агроінженерії у малих 

господарствах області 

Доц. 

Войтюк С.Д 

квітень 

2021 р. 
 

 

8. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

№ 

п\п 
Форма 

Учасники  

(прізвища, ініціали) 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Здійснення стажування 

викладачів кафедри в 

наукових або освітніх 

закладах  

Викладачі кафедри 

відповідно до плану 

підвищення 

кваліфікації на 2020-

2021 рр. 

2020-2021 

н.р. 
 

2. Проходження курсів 

підвищення кваліфікаціі 

викладачів кафедри в 

наукових або освітніх 

закладах 

Викладачі кафедри 

відповідно до плану 

підвищення 

кваліфікації у 2020-

2021н. р. 

2020-2021 

н.р. 
 

 

9. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ 

Дата Розділ Назва Підстава для змін 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

Дата Розділ Назва Підстава для змін 

    



    

    

    

    

    

    

    
 

 

Завідувач кафедри 

«Агроінженерія» Войтюк С. Д. 


