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       Відповідно до річного плану роботи 20.02.2019 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Система моніторингу як одна із форм підвищення 

якості освіти». На  розгляд було винесено такі питання  порядку денного 

(протокол №7 від 20.02.2019):  

1. Діагностика та рівень навчальних досягнень студентів: коледжанський 

моніторинг. 

2. Оцінка якості загальноосвітньої підготовки як змістовно-процесуальна 

цінність: сучасні процедури оцінювання, використання результатів.  

3. Мотивація навчальної діяльності – необхідна складова педагогічного 

впливу та фактор успіху реалізації майбутнього фахівця. 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити на 

засіданнях предметних (циклових) циклових комісій. Особливу увагу звернути 

на причини низької успішності студентів та шляхи підвищення якості 

підготовки фахівців. 

Постійно                                                     Голови предметних (циклових комісій), 

                                                                    викладачі коледжу. 

1.2. Підвищувати рівень організації та проведення консультацій роботи 

зі студентами. Особливу увагу звернути на студентів, які мають низький рівень 

знань та пропуски навчальних занять.                                   

Постійно                                                                                       Викладачі коледжу. 

1.3.Залучити викладачів предметних (циклових) комісій до обговорення 

стану успішності та шляхів подолання недоліків на засіданнях педагогічної 

ради коледжу.   

Постійно                                                     Голови предметних (циклових комісій), 

                                                                    викладачі коледжу. 

 

2.1. Ураховуючи помилки, допущені студентами в моніторингових 

контрольних роботах, об’єктивність оцінювання ЗУН, працювати над 

подоланням суттєвої різниці між якісними показниками рубіжного та 

семестрового контролів. 



Постійно.                                                      Викладачі загальноосвітніх предметів. 

       2.2. Продовжувати впроваджувати сучасні інтерактивні методи навчання 

загальноосвітніх предметів, а також новітні технології з використанням 

комп’ютерної техніки, інших технічних засобів навчання.                                                                                                                                              

Постійно.                                                      Викладачі загальноосвітніх предметів. 

      2.3. Активізувати діяльність викладачів загальноосвітніх предметів щодо  їх 

участі у всеукраїнських, регіональних конференціях, інтернет-конференціях, 

висвітлення досвіду роботи у періодичних фахових виданнях.                                                                                                                                                                                           

Постійно.                                                      Викладачі загальноосвітніх предметів. 

      2.4. Продовжувати роботу з поповнення бібліотеки коледжу навчальною 

літературою, що відповідає новим програмам загальноосвітньої підготовки. 

Протягом навчального року.                                                    Завідувач бібліотеки. 

      2.5. Здійснювати внутрішній контроль якості загальноосвітньої підготовки 

шляхом відвідування та аналізу навчальних занять, проведення моніторингових 

контрольних робіт, розробки відповідних висновків та рекомендацій. 

Постійно.                                                                                Адміністрація коледжу.     

       2.6. Керуючись наказами Міністерства освіти і науки України, вказівками 

та інструкціями Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, 

проводити активну підготовку до складання студентами-другокурсниками 

основної сесії  ЗНО.                                                                                                   

Протягом навчального року.                                            Голови циклових комісій,  

                                                                       викладачі загальноосвітніх дисциплін. 

 

     3.1. Підвищувати рівень навчально-професійної мотивації студентів шляхом 

упровадження сучасних методів та форм навчання. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

     3.2. Спрямовувати навчальну діяльність студентів на професійний 

саморозвиток і самовдосконалення. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

     3.3. Сприяти формуванню методичної компетенції майбутніх учителів із 

метою реалізації концепції навчання у Новій українській школі. 

Протягом навчального року                                                       Викладачі коледжу. 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 


