
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

31 серпня  2020 року                                                                            № 71 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 31.08.2020 

 

     Відповідно до річного плану роботи 31.08.2020 проведено засідання 

педагогічної ради на  тему: "Основні досягнення та пріоритети розвитку 

коледжу в умовах реформування освіти", на розгляд якої було винесено такі 

питання з порядку денного (протокол №1 від 31.08.2020):  

1. Аналіз результативності роботи педагогічного колективу в 2019-2020 

навчальному році та основні завдання на наступний навчальний рік. 

2. Атестація здобувачів освіти та результати ЗНО в умовах  

дистанційного навчання. 

3. Затвердження плану роботи коледжу на 2020-2021 н.р. 

4. Затвердження факультативів на  2020-2021 н.р. 

5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2020-2021н.р. 

6. Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

2020-2021 н.р. в умовах пандемії.  

7. Інформація щодо роботи приймальної комісії у 2020 році та основні 

напрямки профорієнтаційної роботи в 2020-2021н.р. 
 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Продовжити роботу з імплементації вимог Закону України " Про 

фахову передвищу освіту" № 2745 – VІІ від 6 червня 2019 року. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                    Адміністрація коледжу.                       

         1.2. Досягати високої якості освіти, що передбачає не лише засвоєння 

студентами певної суми знань, умінь та компетентностей, але й, перш за все, 

виховання патріотів України, готових до військової служби та захисту країни, 

молоді, що поважає чинне законодавство та засади демократичної, правової 

держави. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.3. Ужити  заходів щодо розбудови в коледжі якісної внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, в основі якої такі чотири  напрями: освітнє 

середовище, система оцінювання освітньої діяльності студентів, педагогічна 

діяльність, управлінська діяльність. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.4. Оприлюднити політику, принципи та процедури забезпечення  якості 

фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління  

закладом  фахової передвищої освіти,  узгоджені з його стратегією  і 

передбачають залучення  внутрішніх та зовнішніх заінтересованих  сторін. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                  Адміністрація коледжу. 



1.5. Забезпечити дотримання вимог правової визначеності,  

оприлюднення  та послідовного дотримання нормативних документів закладу 

фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії  підготовки здобувачів  

фахової передвищої освіти; 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                Адміністрація коледжу. 

1.6. Забезпечити релевантність, надійність, прозорість та об'єктивність 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.7. Визначити та послідовно дотримуватися вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і 

прозорих правил безперервного професійного розвитку. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                  Адміністрація коледжу. 

           1.8. Забезпечити  необхідне фінансування  освітньої та викладацької 

діяльності, а також  адекватних та  доступних  освітніх  ресурсів і  підтримку  

здобувачів  фахової передвищої  освіти.   

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                     Адміністрація коледжу. 

1.9. Забезпечити  моніторинг  відповідної  інформації  для  ефективного 

управління  освітньо-професійними  програмами та  іншою діяльністю  закладу. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.10. Забезпечити дотримання  академічної  доброчесності  працівниками  

закладу  фахової передвищої  освіти та здобувачами фахової  передвищої  

освіти, у тому  числі  створення  і забезпечення   функціонування  ефективної  

системи  запобігання  та виявлення  академічного  плагіату  та інших  порушень  

академічної  доброчесності, притягнення  порушників  до  академічної  

відповідальності. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.11. Забезпечення  дотримання  студентоорієнтованого  навчання  в 

освітньому процесі. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.12. Продовжити  роботу з розгортання  в коледжі  інформаційно-

освітнього  середовища на базі  хмарних  технологій, що надає  нові  

можливості  для більш  активного  залучення  студентів  до освітнього процесу, 

підвищення  якості  освіти  та впевненого  наближення  до  стандартів  

європейської  освіти. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                     Адміністрація коледжу. 

1.13. Продовжити роботу з запровадження дуальної форми  здобуття  

освіти  з метою  підвищення якості  професійної підготовки здобувачів  освіти. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                     Адміністрація коледжу. 

1.14. Продовжити  роботу з формування  інклюзивного  освітнього 

середовища  для студентів з особливими освітніми  потребами. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                             Адміністрація коледжу 

1.14. Створювати  необхідні умови  для активного відвідування 

викладачами  засідань  обласних  методоб"єднань; здійснювати  матеріальне  та 

моральне  заохочення  голів  обласних  методичних  об'єднань та викладачів, 

що беруть  активну участь  у їх роботі. 

              Упродовж 2020-2021 н.р.                                                     Адміністрація коледжу. 



1.16. Діяльність педагогічного колективу протягом 2019-2024 р.р. 

спрямувати на реалізацію проблеми "Від інноваційного змісту фахової освіти 

через  педагогічну майстерність викладача до формування компетентнісної 

особистості майбутнього вчителя". 

Упродовж 2020-2024 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

1.17. Вивчити передовий педагогічний досвід викладача теорії та методики 

фізичного виховання Корзуна В.М.. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                                  Беседовська І.В.                                       

1.18. Налагодити постійне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                                  Беседовська І.В.  
      1.19. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити на 

засіданнях циклових (предметних) комісій. особливу увагу звернути на 

причини низької успішності студентів та шляхи підвищення якості підготовки 

фахівців. 

Вересень 2020 року.                                                                Голови ЦК, викладачі. 

1.20. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                           Завідувачі відділень.        

       1.21. Продовжити практику проведення поточного та підсумкового 

моніторингу успішності та відвідування студентами навчальних занять. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                           Завідувачі відділень.     

1.22. Результати моніторингу успішності розглядати на засіданнях 

циклових комісій, старостату, зборах навчальних груп та оприлюднювати на 

інформаційних стендах. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                             Куратори, старости навчальних груп, 

                                                  завідувачі відділень, голови циклових комісій  

1.23. Затвердити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в 

період карантину. 

Вересень 20202 року.                                                           Адміністрація коледжу. 

1.24. Здійснювати технологічне забезпечення процесу очного, а в разі 

потреби – змішаного або дистанційного навчання. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                    Адміністрація коледжу. 

1.25. Ужити заходів щодо адаптації освітнього процесу до умов 

карантину. 
Упродовж 2020-2021 н.р.                                                    Адміністрація коледжу. 

 

2.1. Проаналізувати хід і результати державних екзаменів 2019 року та 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня підготовки молодших 

спеціалістів. 

До 01.09.2020                                                             Адміністрація коледжу,  

                                                                                    голови циклових комісій  

2.2. Розробити заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та 

попередження прогалин у знаннях, уміннях і навичках майбутніх випускників  

До  10.09.2020                                                          Голови циклових комісій 



2.3. Продовжувати впроваджувати використання сучасних освітніх 

платформ та сервісів для підвищення ефективності освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання.  

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.4. Викладачам педагогіки звернути увагу на формування в студентів 

стійкого понятійного апарату з усіх дисциплін, що виносяться на державні 

іспити. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                     Викладачі педагогіки  

                                                                                      та спеціальних методик 

2.5. Підвищувати активність студентів шляхом навчальної мотивації; 

забезпечення відповідності організаційних форм і засобів навчання його змісту, 

науково обґрунтованого відбору навчального матеріалу на основі логічного 

аналізу й виділення основного (інваріантного) змісту; урахування 

індивідуальних особливостей студентів.  

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.6. Використовувати прийоми стимуляції та мотивації, застосувати 

прийоми візуалізації інформації, що дозволять переводити навчальну 

інформацію у візуальну форму й підвищити швидкість обробки та засвоєння 

матеріалу.  

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.7. Упроваджувати прийоми організації самостійної навчальної активності 

студентів, що сприятиме досягненню репродуктивного, продуктивного й 

творчого рівнів засвоєння навчальної інформації. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.8. Ширше запроваджувати інноваційні технології навчання та формувати 

стійкі уявлення про форми та методи їх застосування.  

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.9. Залучати студентів до вивчення кращого досвіду роботи вчителів в 

умовах Нової української школи. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.10. Розвивати особистісну комунікативну компетентність, уміння логічно 

висловлюватися за будь-якої комунікативно-психологічної ситуації. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

2.11. Розробити заходи щодо підвищення якості підготовки студентів 

коледжу до складання ДПА та ЗНО 

До  10.09.2020                                                                       Методист коледжу. 

 

3. Затвердити план роботи Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради на 2020-2021 

навчальний рік. 

3.1. Надати згоду на затвердження голів циклових комісій: 

- української літератури та української мови  

     з методикою навчання                            – голова Долінговська С.М. 

- фізико-математичних дисциплін           – голова Самійлик А.С. 

- соціально-економічних дисциплін  – голова Писарська Г.В.      

- психолого-педагогічних дисциплін  – голова Марченко Т.В. 

- іноземних мов з методикою навчання  та зарубіжної літератури 



                                                                        – голова Прохорова О.В. 

- природничих дисциплін з методикою навчання    – голова Кочина Н.М. 

- загальнотехнічних та спеціальних дисциплін      – голова Красовська Л.В. 

- фізичної культури та виховання з методикою навчання  

                                                                                         – голова Тунік Н.Ц.           

- музичного виховання, основ хореографії  

     з методикою навчання                                               – голова Кононко М.Х. 

3.2. Надати згоду на затвердження завідувачів відділень:  

- відділення "Початкова освіта" – завідувач Голуб Л.В. 

- відділення "Технологічна освіта та фізичне виховання" – завідувач Корзун О.В. 

 

4. Затвердити перелік факультативів на 2020-2021 навчальний рік. 

         4.1. Факультативні курси з предметів циклу загальноосвітньої підготовки 

(2020-2021 навчальний рік): українська мова (1 год,  211, 311 групи) – 1-2 

семестри "Стилістика української мови", українська мова (1 год,  221, 321 

групи) – 3-4 семестри "Підготовка до ЗНО", історія України (1 год,  121-123, 

221, 321 групи) – 3 семестр  "Підготовка до ЗНО", математика (1 год,  121-123, 

221, 321 групи) – 3-4 семестри  "Підготовка до ЗНО", біологія (1 год,  всі групи 

ІІ курсу разом) – 3-4 семестри   "Підготовка до ЗНО", географія (1 год,  всі 

групи ІІ курсу разом) – 3-4 семестри   "Підготовка до ЗНО", іноземна мова (1 

год,  всі групи ІІ курсу разом) –  3-4 семестри   "Підготовка до ЗНО" 

4.2. Факультативи з фахових дисциплін: cучасної сценічної хореографії 

(Старовойт З.П.) 2 год протягом року, за здоровий спосіб життя (Бойко О.Ф.) 2 

год протягом року, гри на духових інструментах (Тихоліз Б.М.) 2 год протягом 

року, хорового співу (Бляхарський О.В.) 2 год протягом року, музичного 

мистецтва  (Гайдученко В.І.) 2 год протягом року, вокально-інструментального 

мистецтва  (Стаднік О.Ф.) 2 год протягом року, сучасної пісні (Білявська Л.П.) 

2 год протягом року, з хореографії (Дорофєєв А.І.) 6 год протягом року, 

театральна педагогіка в початковій школі (Тихоліз В.О.) 2 год протягом року, 

естрадного сольного співу (Гребєннікова Л.В.) 3 год протягом року. 

 

5. Затвердити перелік вибіркові дисципліни на 2020-2021 навчальний рік: 

5.1. Для студентів спеціальності 013 Початкова освіта: методика виховної 

роботи, народознавство з методикою навчання, зміст і методика роботи в групі 

продовженого дня, основи інклюзивної освіти, альтернативні педагогічні 

технології в початковій школі, медіаосвіта (медіаграмотність),  

5.2. Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура): 

підвищення спортивної майстерності, музична ритміка, історія педагогіки, 

основи гігієни фізичного виховання, основи школознавства, курсова робота.  

5.3. Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології): українські народні ремесла, комп'ютерні мережі та Інтернет, вступ 

до спеціальності, практика в майстернях, практика "Позанавчальна виховна 

робота". 

 

6.1. Інформацію щодо роботи приймальної комісії Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради 

у 2020 році взяти до уваги. 



6.2. Урахувати проблемні  вступної кампанії 2020 року під час організації 

роботи приймальної комісії у 2021 році. 

6.3. Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл в 

м.Коростишеві та районі, Житомирській області та на територіях, що межують 

з Житомирською областю. 

6.4. Розширювати форми профорієнтаційної роботи, зокрема, через 

налагодження зв'язків у соціальних мережах. 

6.5. При здійсненні профорієнтаційних заходів популяризувати всі 

напрями підготовки та спеціальності денної та заочної форм навчання, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у коледжі. 

6.6. Переймати передовий досвід у контексті підвищення іміджу коледжу. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

 

7.1. Провести батьківські збори навчальних груп щодо попередження 

поширення Covid -19. 

        Листопад-грудень  2020 року                         Демченко А.М., куратори груп 

7.2. Провести навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

          Упродовж 2020-2021 н.р.                                        Інженер з ОП, викладачі 

7.3. Оформляти інформаційні матеріали, виставки, стенди з висвітлення 

безпеки життя людини в навколишньому середовищі в умовах поширення 

Covid -19. 

        Упродовж 2020-2021 н.р.                                                             Інженер з ОП 

7.4. З метою забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу, 

попередження травматизму його учасників здійснювати  цілеспрямовану 

роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в умовах поширення Covid -

19. 

       Упродовж 2020-202і н.р.                                            Інженер з ОП, викладачі 

7.5. Організовувати і проводити заняття зі студентами з питань безпеки 

життєдіяльності, тижні, творчі конкурси, масові заходи з висвітлення 

актуальних питань безпеки людини в умовах поширення Covid -19. 

        Упродовж 2020-2021 н.р.                           Викладачі основ охорони праці та 

                                                                                              безпеки життєдіяльності 

 

 

Директор                                                                           Василь МОРОЗ 
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http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу  

імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради 

_______________ Василь МОРОЗ 

31 серпня 2020 року 

 

ЗАХОДИ 

щодо підвищення якості підготовки студентів коледжу  

до складання ДПА та ЗНО 
 

№ 

за\п 

Захід Відповідальний 

1.  Знайомити студентів та викладачів з офіційними 

інформаційними джерелами, де висвітлюється зазначена 

проблема і офіційними сайтами МОН України, Центру тестових 

технологій, Центру оцінювання якості освіти, матеріалами про 

тестування, рекомендованими чи затвердженими МОН України 

та Українським Центром оцінювання якості освіти, Вінницьким 

регіональним центром оцінювання якості освіти 

Сушицька О.Л., 

Беседовська І.В. 

 

 

2.  Здійснювати проведення системного внутріколеджанського 

контролю за станом викладання навчальних предметів. 

Адміністрація 

3.  Провести порівняльний аналіз результатів складання студентами 

ЗНО за декілька років, проаналізувати їх динаміку, виявити напрями 

методичної роботи з метою підвищення ефективності складання 

студентами ДПА та ЗНО.  

Сушицька О.Л. 

4.  Провести аналіз результатів ЗНО, отриманих студентами ІІ 

курсу та порівняти їх із середніми показниками по закладах 

відповідного рівня Житомирської області та Центрального 

регіону України. Виявити недоліки в роботі закладу за 

напрямом підготовки студентів до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Сушицька О.Л. 

5.  Результати проведеного аналізу обговорити на спільних 

тематичних нарадах, методичній та педагогічній радах, 

засіданнях ЦК. Визначити дієві шляхи для покращення 

результатів навчальних досягнень студентів ІІ курсів. 

Сушицька О.Л., 

Беседовська І.В., 

Голови ЦК 

6.  У процесі формування варіативної частини навчальних планів, 

виборі спецкурсів та факультативів особливу увагу приділяти 

необхідності якісної підготовки студентів до ЗНО взагалі та 

зокрема з тих навчальних предметів, успішність складання 

студентами ЗНО яких є низькою. 

Сушицька О.Л. 

7.  Визначити шляхи підвищення ефективності складання ЗНО 

студентами поточного навчального року. Розробити план заходів 

для забезпечення готовності другокурсників до ефективного 

проходження процедури  ЗНО та ДПА. 

Сушицька О.Л. 

8.  Систематично висвітлювати інформацію щодо зовнішнього 

незалежного оцінювання на сайті та інформаційних стендах 

коледжу. 

Сушицька О.Л. 

9.  Протягом року проводити тематичні наради, семінари-

практикуми, тренінги, заходи з обміну передовим педагогічним 

досвідом,  спрямовані на надання методичної допомоги 

Беседовська І.В. 



викладачам за напрямом ефективної підготовки до ЗНО. 

10.  Організувати контроль за використанням тестових технологій 

на заняттях та різних етапах освітнього процесу. 

Беседовська І.В. 

11.  Постійно наголошувати на необхідності дотримання 

викладачами критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

студентів, за необхідності повторно опрацьовувати їх.  

Беседовська І.В. 

 

12.  Особливу увагу приділити молодим та малодосвідченим 

викладачам, шляхом надання їм необхідної методичної допомоги. 

Тихоліз В.О., 

викладачі-наставники 

13.  Посилити контроль за об’єктивністю семестрового та річного  

оцінювання студентів. 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

14.  Підвищувати об’єктивність оцінювання навчальних досягнень 

студентів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень. 

Викладачі коледжу 

15.  Посилити контроль за інформуванням студентів І-ІІ-х курсів та 

їх батьків про умови та порядок проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В., 

 куратори 

навчальних груп 

16.  Систематично проводити внутрішній моніторинг, аналізувати 

його результати та відстежувати динаміку навчальних досягнень 

студентів. 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

17.  Організовувати роботу майстер-класів для педагогів з питань 

підготовки студентів до ДПА та ЗНО, упроваджувати досвід 

викладачів, студенти яких мають високі результати складання 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Беседовська І.В., 

викладачі коледжу 

18.  Активізувати співпрацю із  закладами вищої освіти, з метою 

ознайомлення студентів з правилами прийому, переліком предметів, 

необхідних для вступу на окремі факультети та спеціальності. 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

19.  Провести моніторинг результативності складання студентами ЗНО 

2019 року та детально проаналізувати типові помилки, допущені 

під час виконання тестів. 

Долінговська С.М., 

Писарська Г.В., 

Прохорова О.В., 

Самійлик А.С. 

20.  Проводити групові та індивідуальні консультації з навчальних 

предметів, обраних студентами для складання ЗНО та ДПА; 

удосконалювати форми, методи, прийоми підготовки студентів 

до тестування. 

Викладачі коледжу 

21.  Постійно застосовувати на різних етапах заняття тестовий 

контроль (у формі ЗНО). З метою проведення самоконтролю, 

пропонувати студентам  виконувати завдання у тестовій формі 

вдома. 

Викладачі коледжу 

22.  Ознайомлювати студентів із  вимогами  програм підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Викладачі коледжу 

23.  Використовувати тестові завдання різної форми і ступеню 

складності з навчальних посібників та збірників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 

інформаційних матеріалів Українського центру оцінювання 

якості освіти. 

Викладачі коледжу 

24.  Проводити тренування в умовах, наближених до умов 

проведення зовнішнього незалежного тестування; за 

результатами їх виконання здійснювати моніторинг, аналізувати 

й інтерпретувати отримані умови. 

Викладачі коледжу 

25.  Навчати студентів алгоритму виконання тестових завдань 

різної форми, аналізувати результати тестування, виявляти типові 

помилки й визначати шляхи їх усунення. 

Викладачі коледжу 

26.  Виробляти у студентів навички самостійної роботи та Викладачі коледжу 



самостійного оцінювання, самоперевірки, раціонального 

розподілу відведеного часу. 

27.  Організувати роботу гуртків з предметів, які виносяться на ЗНО 

для студентів І-ІІ класів. 

Демченко А.М. 

28.  Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології 

навчання, організовувати проходження студентами онлайн-

тестування. 

Викладачі коледжу 

29.  Активізувати роботу з обдарованими студентами. Заохочувати 

їх до участі в різноманітних інтерактивних конкурсах із 

предметів. 

Викладачі коледжу 

30.  Рекомендувати студентам узяти участь у пробному ЗНО з 

метою покращення їх адаптації до процедури ЗНО. Під час 

освітнього процесу використовувати ділові ігри, які моделюють 

процес зовнішнього незалежного оцінювання. 

Викладачі коледжу 

31.  Провести годину спілкування «Пробне незалежне тестування».  Куратори 

навчальних груп 

32.  Спрямовувати виховну роботу на підвищення мотивації 

студентів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. 

Куратори 

навчальних груп 

33.  Наполегливо підвищувати викладацький фаховий рівень, 

активно працювати над самовдосконаленням та саморозвитком. 

Викладачі коледжу 

34.  Провести анкетування студентів після проведення пробного 

ЗНО. На основі результатів аналізу анкетування студентів 

розробити рекомендацій для викладачів. 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

35.  Розробити методичні рекомендації для педагогічних 

працівників, студентів та їх батьків щодо підвищення рівня 

психологічної готовності до складання ЗНО. 

Практичний психолог 

36.  Проводити у навчальних групах психологічні тренінги, 

спрямовані на зняття психологічної напруги у студентів перед 

участю у ЗНО. 

Практичний психолог 

37.  Регулярно проводити співбесіди зі студентами, що мають 

високий рівень тривожності; студентами з проблемних родин; 

студентами з низьким рівнем мотивації. 

Практичний психолог 

38. Розробити пам’ятки для викладачів «Поради педагогам: 

психологічна підтримка студентів у процесі підготовки до 

ЗНО», студентів «Психологічні поради студентам при 

підготовці до ЗНО», батьків «Психологічна підтримка та 

допомога студентам у процесі підготовки до ЗНО» 

Практичний психолог 

 

 

 


