
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

3 лютого 2022 року                                                                                     №14 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 02.02.2022 

 

       Відповідно до річного плану роботи 02.02.2022 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Внутрішня система забезпечення якості освіти як 

невід'ємний компонент самоаналізу освітньої діяльності кожного її учасника». 

На  розгляд було винесено такі питання  порядку денного (протокол №10 від 

02.02.2022):  

1. Внутрішня система забезпечення якості освіти –  потужна основа для 

ініціатив щодо сталого розвитку закладу освіти. 
2. Педагогічний контроль як ключовий компонент діагностики навчальних 

досягнень здобувачів освіти. 
3. Роль практико-орієнтованої спрямованості освітнього процесу  підготовки 

майбутніх освітян у формуванні особистості креативного вчителя НУШ. 
4. Затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів коледжу на 2022 

рік.  
5. Розгляд проекту кошторису (фінансового плану) коледжу та річного 

фінансового звіту закладу освіти. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. При розбудові внутрішньої системи якості освіти в коледжі 

керуватися принципами студентоцентризму, забезпечення рівного доступу до 

освіти, автономії закладу освіти, цілісності системи управління якістю, 

постійного вдосконалення, упливу зовнішніх чинників, гнучкості та 

адаптивності. 

Постійно                                                                              Педагогічні працівники 

1.2. Щорічно проводити процедуру самооцінювання  освітньої діяльності 

з використанням інформації, отриманої під час внутрішнього моніторингу 

освітніх та управлінських процесів у коледжі.  

Щорічно                                                                      Робочі групи для самоаналізу  

за напрямками освітньої діяльності коледжу 

1.3. На основі результатів самооцінювання освітньої діяльності 

розробляти заходи з метою вдосконалення функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в коледжі. 

У кінці семестру або навчального року               Підрозділ із забезпечення якості  

                                                                           освітньої діяльності та якості освіти 

 

1.4. Усю необхідну інформацію щодо здійснення самооцінювання, 

ураховуючи вимоги чинного законодавства, опубліковувати на вебсайті закладу 

освіти та інформаційних стендах. 



Протягом навчального року.                                 Адміністрація, Герасимчук С.В. 

1.5.1.    Визнати таким, що втратило чинність "Положення про критерії 

оцінювання навчальних досягнень студентів ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради" (Наказ 

№23/1  від 14.10.2014) 

1.5.2. Затвердити "Положення про критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я.Франка Житомирської обласної ради" (додаток 1). 

 

2.1. Інформацію завідувачів відділень обговорити на засіданнях циклових 

комісій із врахуванням особливостей критерій оцінювання відповідно до галузі 

знань.  

Лютий  2022 року.                                                                 Голови ЦК, викладачі  

2.2. Створювати належні умови для дотримання процедури проведення 

різних видів контрольного оцінювання знань, умінь і навичок студентів; 

забезпечувати об’єктивний підхід до оцінювання результатів навчальної 

діяльності та зведення до мінімуму певних суб’єктивних чинників. 

Постійно                                                                           Адміністрація, викладачі 

2.3. Здійснювати постійний аналіз стану якості освіти на рівні групи, 

курсу, коледжу.  

Постійно                                                                  Куратори, старости навчальних                                       

                                                                                 груп, завідувачі відділень 

2.4.  Дані моніторингового дослідження враховувати при визначенні 

рейтингу груп, педагогічної діяльності викладачів та оприлюднювати на вебсайті 

коледжу. 

Постійно                                                                                             Адміністрація 

2.5. Із метою створення комфортного освітнього середовища враховувати 

результати анкетування здобувачів освіти, батьків та викладачів коледжу. 

Постійно                                                                                             Адміністрація 

    2.6. Затвердити "Положення про рейтинг навчальних груп 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради" (додаток 2). 

 

3.1.З метою підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання, 

формування різноманітних способів самоосвітньої діяльності, розвитку та 

саморозвитку особистості майбутнього педагога організацію всіх видів 

навчальної та виробничої практик студентів провадити на основі практико-

орієнтованого підходу.  

Постійно                                                                              Педагогічні працівники 

3.2. У процесі підготовки і проведення уроків та занять залучати 

практикантів до впровадження інноваційних креативних технологій та методик 

навчання, до використання ІКТ як засобів професійної мобільності та 

конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах. 

Постійно                                                                              Педагогічні працівники 

3.3. З метою обміну передовим досвідом учителів району щодо 

впровадження змісту Нової української школи і надалі забезпечувати участь 



викладацького та студентського колективів коледжу в науково-практичних 

конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях круглих столів тощо. 

Постійно                                                                                   Методисти практики 

3.4. Особливості організації педагогічної практики висвітлювати на 

вебсайті коледжу.  

Постійно                                                Завідувач навчально-виробничої практики 

 

5. З метою забезпечення якісної підготовки практикантів до проведення 

уроків у початкових класах придбати в бібліотеку коледжу підручники для Нової 

української школи. 

До  01.09.2022                                                                                        Адміністрація 

 

4. Рекомендувати до затвердження план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  на 2022 рік (додаток 3). 

 

5. Інформацію, розміщену на вебсайті коледжу, щодо річного фінансового 

звіту коледжу взяти до уваги. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                 Василь МОРОЗ 

 

 

 

 
 


