
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

31 серпня  2021 року                                                                            № 61 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 31.08.2021 

 

     Відповідно до річного плану роботи 31.08.2021 проведено засідання 

педагогічної ради на  тему: "Моніторинг якості освіти як складова сучасного 

менеджменту", на розгляд якої було винесено такі питання з порядку денного 

(протокол №1 від 31.08.2021):  

1. Аналіз освітньої діяльності педагогічного колективу в 2020-2021 

навчальному році та основні завдання на 2021-2022 навчальний рік. 

2. Атестація здобувачів освіти та державна підсумкова атестація : реалії та 

виклики сьогодення  

3. Затвердження плану роботи коледжу на 2021-2022 н.р. 

4. Затвердження факультативів на  2021-2022 н.р. 

5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2021-2022н.р. 

6. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками 

прийому в 2021 році та основні напрямки профорієнтаційної роботи в 2021-

2022н.р. 

7. Нормативно-правове забезпечення охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладах фахової передвищої освіти 2021-2022 н.р. 

8. Затвердження навчальних планів  для здобувачів освіти ОПС фаховий 

молодший бакалавр спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Фізична культура). 

9. Затвердження освітньо-професійної програми "Початкова освіта" ОПС 

фаховий молодший бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта. 

10. Затвердження Освітньої програми профільної середньої освіти 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради, що здійснює підготовку фахових молодших 

бакалаврів на  основі базової загальної середньої освіти.  

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Продовжити роботу з імплементації вимог Закону України "Про 

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

Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 



1.3. Ужити  заходів  щодо  розбудови в коледжі  якісної  внутрішньої  

системи забезпечення  якості  освіти, зокрема, здійснення за участю  здобувачів  

освіти моніторингу  та періодичного перегляду  освітньо-професійних  програм  

з метою  гарантування  досягнення  встановлених  для  них  цілей  та їх  

відповідності  потребам  здобувачів  фахової  передвищої  освіти.  

Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                                                Адміністрація коледжу. 

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

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу. 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

1.7. Визначити та послідовно дотримуватися вимог щодо компетентності 

педагогічних працівників, застосування чесних і прозорих правил 

безперервного професійного розвитку. 

Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                                                    Адміністрація коледжу. 

1.9. Забезпечити  моніторинг  відповідної  інформації  для  ефективного 

управління  освітньо-професійними  програмами та  іншою діяльністю  закладу. 

Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

1.11. Забезпечення  дотримання  студентоорієнтованого  навчання  в 

освітньому процесі. 

Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                                                    Адміністрація коледжу. 



1.13. Продовжити роботу з запровадження дуальної форми  здобуття  

освіти  з метою  підвищення якості  професійної підготовки здобувачів  освіти. 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                     Адміністрація коледжу. 

1.14. Продовжити  роботу з формування  інклюзивного  освітнього 

середовища  для студентів з особливими освітніми  потребами. 

Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                                                     Адміністрація коледжу. 

1.16. Діяльність педагогічного колективу протягом спрямувати на 

реалізацію проблеми "Від інноваційного змісту фахової освіти через  

педагогічну майстерність викладача до формування компетентнісної 

особистості майбутнього вчителя". 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                            Викладачі коледжу. 

1.17. Вивчити передовий педагогічний досвід викладача природничих 

дисциплін Меленець І.О. 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                           Методист коледжу                                       

1.18. Налагодити постійне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                           Методист коледжу                                                        
         1.19. 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. 

Вересень 2021 року.                                                                Голови ЦК, викладачі. 

1.20. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу. 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                           Завідувачі відділень.        

       1.21. Продовжити практику проведення поточного та підсумкового 

моніторингу успішності та відвідування студентами навчальних занять. 

Упродовж 2021-2022 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. Здійснювати технологічне забезпечення процесу очного, а в разі 

потреби – змішаного або дистанційного навчання. 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                    Адміністрація коледжу. 

          1.24. Звіт директора коледжу про роботу закладу впродовж 2020-2021 н.р. 

взяти до відома.  

 

2.1. Проаналізувати хід і результати державних екзаменів 2021 року та 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня підготовки молодших 

спеціалістів. 

До 01.09.2021                                                                       Адміністрація коледжу,  



                                                                                    голови циклових комісій  

2.2. Розробити заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та 

попередження прогалин у знаннях, уміннях і навичках майбутніх випускників  

До  10.09.2021                                                                 Голови циклових комісій 

2.3. Продовжувати впроваджувати використання сучасних освітніх 

платформ та сервісів для підвищення ефективності освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання.  

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.4. Викладачам педагогіки звертати увагу на формування в студентів 

стійкого понятійного апарату з усіх дисциплін, що виносяться на державні 

іспити. 

Постійно                                                                                   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.  

Постійно.                                                                                      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.  

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.7. Упроваджувати прийоми організації самостійної навчальної активності 

студентів, що сприятиме досягненню репродуктивного, продуктивного й 

творчого рівнів засвоєння навчальної інформації. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.8. Ширше запроваджувати інноваційні технології навчання та формувати 

стійкі уявлення про форми та методи їх застосування.  

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.9. Залучати студентів до вивчення кращого досвіду роботи вчителів в 

умовах Нової української школи. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.10. Розвивати особистісну комунікативну компетентність, уміння логічно 

висловлюватися за будь-якої комунікативно-психологічної ситуації. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.11. На засіданнях ЦК проаналізувати результати ЗНО здобувачів освіти 

та урахувати виявлені проблеми при проведені факультативів та навчальних 

предметів з історії України, географії, математики, біології, української мови та 

літератури, іноземної мови.   

Вересень 2021 року.                                                                   Викладачі коледжу. 

   2.12. На засіданнях ЦК розглянути зміст та особливості компетентнісного 

підходу до підготовки здобувачів освіти та сформувати рекомендації щодо його 

реалізації    у навчальному процесі фахового коледжу.  

Вересень 2021 року.                                                                   Викладачі коледжу. 



2.13.Сприяти підвищенню рівня знань студентів у царині сучасних 

нормативно-правових документів у сфері освіти, Концепції Нової української 

школи, національно-патріотичного виховання тощо. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.14. Орієнтувати випускників на використання у процесі складання 

комплексного кваліфікаційного іспиту результатів проходження усіх видів 

педагогічної практики. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

2.15. Сприяти підвищенню відповідальність здобувачів освіти за підготовку 

до державного екзамену. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

 

3. Затвердити план роботи Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради на 2021-2022 

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 Самойленко О.А.      

- 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 Меленець І.О. 

- загальнотехнічних та спеціальних  

дисциплін                                                – голова Красовська Л.В. 

- фізичної культури та виховання з  

методикою навчання                                – голова Тунік Н.Ц.           

- музичного виховання з методикою        – 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 2021-2022 навчальний рік. 

         4.1. Факультативні курси з предметів циклу загальноосвітньої підготовки: 

українська мова, історія України,  математика, біологія, географія, іноземна 

мова.  

4.2. Факультативи з фахових дисциплін: декоративно-прикладне 

мистецтво; театральна педагогіка в початковій школі; основи психології 

формування особистості; за здоровий спосіб життя; сучасні онлайн-інструменти 

дистанційного навчання; класичного бального танцю; гри на духових 

інструментах; хорового співу; сучасної пісні; естрадного сольного співу; 

вокально-інструментального мистецтва; музичного мистецтва. 

 

5. Затвердити перелік вибіркові дисципліни на 2021-2022 навчальний рік: 



5.1. Для студентів спеціальності 013 Початкова освіта ОКР молодший 

спеціаліст: зміст і методика роботи в групі продовженого дня, основи 

інклюзивної освіти, альтернативні педагогічні технології в початковій школі, 

медіаосвіта (медіаграмотність),  

Для студентів спеціальності 013 Початкова освіта ОПС фаховий молодший 

бакалавр: основи ритміки і хореографії. 

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

ОКР молодший спеціаліст: основи гігієни фізичного виховання; музична 

ритміка; історія педагогіки; основи школознавства; підвищення спортивної 

майстерності; курсова робота. 

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)  ОПС  

фаховий молодший бакалавр: підвищення спортивної майстерності. 

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

технології) ОПС  фаховий молодший бакалавр: українські народні ремесла; 

комп'ютерні мережі та Інтернет;  методика виховної роботи. 

 

6.1. Інформацію щодо роботи приймальної комісії Коростишівського 

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

у 2021 році взяти до уваги. 

6.2. Урахувати проблемні  вступної кампанії 2021 року під час організації 

роботи приймальної комісії у 2022 році. 

6.3. Активізувати профорієнтаційну роботу  серед випускників шкіл в м. 

Коростишеві та Житомирського району та на територіях, що межують з 

Житомирською областю; 

6.4. Розширення форм профорієнтаційної роботи, зокрема, через 

налагодження зв'язків у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. 

6.5. При здійсненні профорієнтаційних заходів,  популяризуючи всі 

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

здійснюється підготовка фахівців у закладі. 

6.6. Переймати передовий досвід у контексті підвищення іміджу коледжу. 

Упродовж 2021-2022 н.р.                                                           Викладачі коледжу. 

 

7.1. Зобов'язати всіх працівників коледжу пройти вакцинацію  проти 

гострої респіраторної хвороби COVID–19 для роботи  коледжу в 2021-2022 

навчальному році в разі переходу області із зеленої зони до жовтого, 

помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки.  

Вересень  2021 року                                                                    Викладачі коледжу. 

7.2. Провести навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

          Упродовж 2021-2022 н.р.                                          Інженер з ОП, викладачі 

7.3. Оновити інформаційні матеріали, виставки, стенди з висвітлення 

безпеки життя людини в навколишньому середовищі в умовах поширення 

Covid -19. 

Вересень  2021 року                                                                           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. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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


       Упродовж 2021-2022 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 2021-2022 н.р.                           Викладачі основ охорони праці 

 

8. Затвердити навчальні плани для здобувачів освіти ОПС фаховий 

молодший бакалавр спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Фізична культура). 

 

9. Затвердити освітньо-професійну програму "Початкова освіта" ОПС 

фаховий молодший бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта. 

 

10. Затвердити Освітню програму профільної середньої освіти 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради, що здійснює підготовку фахових молодших 

бакалаврів на  основі базової загальної середньої освіти.  

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                         Василь МОРОЗ 

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

