
Вищий комунальний навчальний заклад  

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

30 серпня  2019 року                                                                            № 143 

 

Про затвердження складу 

адміністративної ради  

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Відповідно до п.4.9 Статуту ВКНЗ «Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради, Положення про 

адміністративну раду ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені 

І.Я.Франка» Житомирської обласної ради, що затверджений рішенням 

Житомирської обласної ради від 22.11.2012 за № 699  та погоджений в МОН 

України 05.11.2012., з метою організації та контролю виконання вимог 

державних стандартів про вищу освіту, удосконалення системи 

внутрішнього контролю і керівництва навчально-виховним процесом 

створюється адміністративна рада.  

Головою адміністративної ради є директор коледжу. Адміністративна 

рада відбувається щопонеділка. На засіданні адмінради заслуховуються 

результати навчально-виховної, методичної роботи відділень, викладачів, 

кураторів груп, здійснюється аналіз виконання планів роботи різних 

структурних підрозділів і даються пропозиції щодо покращення результатів 

роботи коледжу.  

 

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити на 2019-2020 н.р. адміністративну раду у складі: 

Мороза В.М.     – голови адміністративної ради, директора педагогічного 

коледжу; 

Сушицької О.Л. – заступника голови адміністративної ради, заступника 

директора з навчальної роботи; 

Антонюк Н.А.     – секретаря адміністративної ради, завідувача з навчально-

виробничої практики; 

Демченко А.М. – члена адміністративної ради, заступника директора з 

виховної роботи; 

Бунчик С.В.    – члена адміністративної ради, заступника директора з 

господарської роботи; 

Корзуна В.М. – члена адміністративної ради, керівника фізичного 

виховання, викладача фізичного виховання і 

допризовної підготовки; 

Голуб Л.В.    – члена адміністративної ради, завідувача відділення 

"Початкова освіта"; 



Корзун О.В.       – члена адміністративної ради, завідувача відділення 

"Технологічна освіта і фізичне виховання"; 

Беседовської І.В.       –  члена адміністративної ради, методиста коледжу; 

Самійлик А.С.   – члена адміністративної ради, голови предметної 

(циклової) комісії викладачів математики і фізики, 

голови профкому працівників коледжу, голови  

профкому працівників коледжу; 

Лисак С.Б.            – члена адміністративної ради, голови профкому 

студентів, викладача етики та естетики,; 

Селюченко О.О. – члена адміністративної ради, головного бухгалтера 

коледжу; 

Кулик Т.М.         – члена адміністративної ради, завідувача студентського 

гуртожитку; 

Кучик М.Ю.            – члена адміністративної ради, завідувача бібліотеки; 

Розпутенко В.А.      – члена адміністративної ради, практичного психолога; 

Кобилинського О. – члена адміністративної ради, голови студентського 

самоврядування коледжу. 

 

2.  Наказ довести до відома викладачів коледжу. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Директор коледжу     В.М.Мороз 

 


