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       Відповідно до річного плану роботи 12.02.2020 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Cистема забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освiти». На  розгляд було винесено такі питання  

порядку денного (протокол №8 від 12.02.2020):  

1. Роль системного контролю та стимулювання навчальної діяльності 

студентів у підвищенні якості знань. 

2.  Теоретична та професійна підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури як компонент фахового становлення. 

3. Дидактичні особливості підготовки студентів до ЗНО під час 

викладання загальноосвітніх предметів. 

 

НАКАЗУЮ: 

 1.1. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити на 

засіданнях циклових комісій. Особливу увагу звернути на причини низької 

успішності студентів та шляхи підвищення якості підготовки фахівців.  

До.10.03.2020                                                         Голови предметних (циклових) 

                                                                                                 комісій, викладачі. 

1.2. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу.  

Постійно.                                                                                     Завідувачі відділень.  

1.3. Оновлювати та вдосконалювати систему поточного контролю якості 

знань, умінь та навичок студентів із навчальних предметів та фахових 

дисциплін.  

Постійно.                                                                                                     Викладачі. 

1.4. Підвищувати рівень організації та проведення консультаційної роботи 

зі студентами, які мають недостатній рівень знань.  

Постійно.                                                                                                     Викладачі. 

1.5. Здійснювати внутрішній контроль якості загальноосвітньої та фахової 

підготовки шляхом відвідування та аналізу навчальних занять, проведення 

моніторингових контрольних робіт, розробки відповідних висновків та 

рекомендацій. 

Постійно.                                                                                Адміністрація коледжу.     

 

2.1. Вдосконалювати системний підхід до організації професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту 



Постійно.                                                                                                     Викладачі. 

2.2. Розширювати шляхи реалізації нових форм фізкультурно-оздоровчої 

та спортивної роботи у навчально-тренувальній діяльності студентів. 

Постійно.                                                                                                     Викладачі. 

2.3. Оптимізувати матеріально-технічну базу навчального закладу 

(тренажерний, тенісний зали, еспандери, сучасне обладнання: степ-платформи, 

фітболи, нестандартне обладнання). 

2020-2022 навчальні роки                                                    Адміністрація коледжу. 

2.4. Сприяти створенню реальних умов щодо підвищення кваліфікаційного 

рівня викладачів предметної (циклової) комісії (принцип остаточного 

фінансування курсів, тренінгів). 

Постійно.                                                                                Адміністрація коледжу.     

 

3.1. Розглядати ЗНО як один із інструментів моніторингу результатів 

освітнього процесу: моніторинг контексту освітнього процесу; моніторинг 

ресурсів освітнього процесу; моніторинг перебігу освітнього процесу; 

моніторинг результатів освітнього процесу.  

Протягом навчального року                                                 Адміністрація коледжу 

3.2. Використати результати  ЗНО як об’єктивне вимірювання навчальних 

досягнень студентів ІІ курсу для виявлення проблем коледжанської освіти, 

рівня її якості, окреслити можливі шляхи вирішення цих проблем. 

Протягом навчального року                                                 Адміністрація коледжу 

3.3. З метою створення комфортного освітнього середовища впроваджувати 

індивідуальну роботу зі студентами. 

Постійно.                                                                                       Викладачі коледжу 

3.4. Працювати над удосконаленням вибору оптимальних дидактичних 

завдань із метою підвищення якості знань студентів. 

Постійно.                                                                                       Викладачі коледжу 

 

Директор                                                                                   Василь МОРОЗ 


