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"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  
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НАКАЗ  

 

31 серпня  2016 року                                                                            № 116 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 31.08.2016 

 

 Відповідно до річного плану роботи 31.08.2016 проведено засідання 

педагогічної ради на  тему: "Стан, проблеми та перспективи функціонування 

коледжу у 2016-2017н.р.", на розгляд якої було винесено такі питання з порядку 

денного (протокол №1 від 31.08.2016):  

1. Моніторинг освітньої діяльності коледжу за результатами роботи у 2015-

2016 н.р.         
2. Звіт голів ДКК про державні кваліфікаційні іспити. 
3. Затвердження плану роботи коледжу на 2016-2017 навчальний рік. 
4. Затвердження факультативів на  2016-2017 навчальний рік 
5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2016-2017 навчальний 

рік 
6. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками 

прийому в 2016 році та організація профорієнтаційних заходів в  2016-2017 

навчальному році. 
7. Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

2016-2017 навчальному році. 
 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Основним завданням  педагогічного коледжу у 2016-2017 н.р. є 

підвищення якості освіти на основі впровадження інноваційних технологій 

навчання, модернізації навчально-матеріальної бази та комп’ютеризації 

навчального процесу для підготовки висококваліфікованих педагогічних 

працівників. 

Постійно.                                                                     Педагогічний колектив 

1.2.  Виховний процес у коледжі здійснювати відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання студентської молоді, яка реалізується 

через систему таких виховних завдань: 

 утвердження у свідомості та почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; 

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; 

 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 



 сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи власної участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

 утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства; 

 формування мовленнєвої культури; 

 спонукання молоді до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

Постійно                                                             Демченко А.М. – заступник з  

                                                                                                  виховної роботи. 

1.3. Продовжувати спрямовувати діяльність  педагогічного колективу на 

реалізацію проблеми коледжу „Забезпечення якості навчально-виховного 

процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладачів та 

розвитку творчих здібностей студентів”. 

Постійно                                                                              Викладачі коледжу 

1.4. Аналізувати на засіданні педагогічної ради коледжу питання щодо 

стану забезпечення якості й доступності вищої освіти; визначити шляхи 

поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою, підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності. 

Постійно.                                                        Мороз В.М. – директор колежу. 

1.5. Продовжити практику оперативного висвітлення результатів 

успішності студентів, проведення рубіжної атестації та визначення рейтингу 

студентів у групі, групи серед інших груп як засобу поліпшення навчальної 

діяльності студентів. 

Постійно.                                            Викладачі, куратори, заввідділень,  

актив студентського самоврядування. 

1.6. Із метою поліпшення успішності студентів, підвищення якісного 

показника домагатися впровадження реалізації особистісно орієнтованого 

навчання. 

Постійно.                                                             Викладачі, куратори груп. 

1.7.  Спрямовувати діяльність предметних (циклових) комісій на 

реалізацію загальної проблеми та завдань коледжу з метою покращення якості 

навчально-виховного процесу. Удосконалювати зміст, форми та методи 

проведення засідань циклових комісій.  

          Постійно                                                      Голови ЦК, методист коледжу  

1.8. Сприяти участі студентів та викладачів у організації та проведенні 

обласних та всеукраїнських олімпіад та конкурсів, здійснювати матеріальне та 

моральне заохочення студентів-переможців та викладачів-наставників. 

Постійно.                                                  Члени адміністрації, голови ЦК, 

методист коледжу 

 



1.9. Надавати допомогу органам студентського самоврядування, 

співпрацювати з профспілковими організаціями. 

Постійно.                              Демченко А.М. – заступник з виховної роботи, 

Лисак С.Б. – голова студентського профкому 

1.10. Забезпечити створення умов для здорового способу життя студентів 

з урахуванням фізіологічних норм оздоровчої рухової активності, розвиток 

студентського спорту шляхом утворення у вищому навчальному закладі 

спортивних клубів та центрів студентського спорту  

Постійно.                                                                    Корзун В. М., керівник   

                                                                                      фізичного виховання 

1.11. Продовжувати формування системи галузевих зв’язків коледжу і 

роботодавців для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під 

час проходження навчальної і виробничої практик, реалізації програм ранньої 

адаптації випускників на первинних засадах та їх працевлаштування. 

Постійно.                                    Антонюк Н.А. – завідувач навчально-             

                                                                                виробничої  практики. 

1.12.   Забезпечувати участь викладачів у обласних та регіональних 

методичних об’єднаннях як одного зі шляхів підвищення майстерності 

викладачів. 

Постійно                                                                         Директор, заступники  

                                                                            директора, методист коледжу 

1.13.  Проводити конкурс методичних розробок з метою виявлення і 

поширення серед викладачів передового педагогічного досвіду, вдосконалення 

майстерності, поліпшення науково-методичного супроводу навчально-

виховного процесу та підвищення якості підготовки фахівців. 

Грудень 2016 року                                       Голови ЦК, методист коледжу 

1.14. Вивчити та узагальнити досвід роботи Сойнової Н.І.,  викладача 

психолого-педагогічних дисциплін. 

2016-2017 н.р.                                                           Голова ЦК викладачів  

                                                                  психолого-педагогічних дисциплін 

1.15. Створювати умови для підвищення кваліфікації викладацького 

складу коледжу з питань запровадження новітніх технологій навчання.  

Постійно.                           Адміністрація коледжу 

 1.16. Сприяти участі студентів випускних груп у Днях кар'єри, ярмарків 

вакансій, семінарів і тренінгів для молоді із використанням сучасних методик 

саморегуляції, самонавчання, самовдосконалення, основ підприємництва, 

інших напрямів знань, що сприяють розв'язанню  проблем працевлаштування та 

зайнятості молоді. 

2016-2017н.р.                        Антонюк Н.А. – завідувач навчально- 

                                                                    виробничої  практики 

1.17. В основу управлінської діяльності навчального закладу покласти  

принципи випереджувального управління, оволодіння інноваційними 

технологіями управлінської діяльності. 

Постійно.                                          Адміністрація коледжу 

1.18. Продовжити запровадження системи менеджменту якості вищої 

освіти та рейтингової оцінки діяльності педагогічних кадрів.  



Проводити моніторингові зрізи знань, умінь, навиків і компетенцій з усіх 

циклів нормативних дисциплін.  

Постійно.                                               Адміністрація коледжу            

1.19. Розробити і реалізувати заходи щодо виконання вимог 

антикорупційного законодавства. Забезпечити своєчасне подання достовірної 

статистичної звітності та іншої інформації про діяльність коледжу. 

Постійно.                                                     Мороз В.М. – директор колежу.  

1.20. Розпочати навчальний рік першою лекцією «Від проголошення 

незалежності до нової України». 

01.09.2016                                                           Куратори  навчальних груп 

 

2.1. Проаналізувати хід і результати державних екзаменів 2016 року та 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня підготовки молодших 

спеціалістів. 

До 01.09.2016                                                             Адміністрація коледжу,  

                                                                                    голови циклових комісій  

2.2. Розробити заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та 

попередження прогалин у знаннях, уміннях і навичках майбутніх випускників  

До  10.09.2016                                                          Голови циклових комісій 

2.3. Звернути увагу на формування у студентів стійкого понятійного 

апарату з усіх дисциплін, що виносяться на державні іспити. 

2016-2017 н.р.                        Викладачі педагогіки та спеціальних методик 

2.4. Розвивати вміння випускників оперувати конкретними прикладами з 

власної педагогічної практики та досвіду вітчизняних і світових педагогів, 

учителів-практиків, ілюструючи теоретичні поняття під час відповіді на 

питання екзаменаційного білета. 

2016-2017 н.р.                                                                     Викладачі коледжу 

2.5. Розвивати  особистісну  комунікативну  компетентність майбутніх 

учителів,  уміння логічно  висловлюватися на задану  тему в різних 

комунікативно-психологічній ситуації. 

2016-2017 н.р.                                                                     Викладачі коледжу 

2.6. Ширше запроваджувати інноваційні технології навчання на заняттях, 

формувати стійкі уявлення про форми та методи їх застосування. 

Постійно.                                                                       Викладачі коледжу 

 

3. Затвердити план роботи ВКНЗ „Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2016-2017 

навчальний рік. 

 

4. Затвердити перелік факультативів на 2016-2017 навчальний рік: 

 за здоровий спосіб життя – 2 год; 

 гра на духових інструментах – 6 год; 

 ансамбль естрадної сучасної хореографії –  9 год; 

 пісенне мистецтво – 4 год; 

 гра на народних інструментах – 4 год; 

 сучасна пісня – 3 год; 



 ансамбль бандуристів – 4 год; 

 хоровий спів – 4 год; 

 вокальне мистецтво – 6 год; 

 вокально-інструментальне мистецтво – 6 год. 

 студія народно-сценічного танцю –  6 год. 

 

5. Затвердити перелік вибіркові дисципліни на 2016-2017 навчальний рік: 

1. комп’ютерні мережі та Інтернет  1-2 сем. («Технологічна освіта») 

2. українські народні ремесла            1-2 сем. («Технологічна освіта») 

3. методика виховної роботи   3 сем. («Початкова освіта») 

4. народознавство з методикою навчання  4 сем. («Початкова освіта») 

5. музична ритміка    5-6 сем. («Фізичне виховання») 

6. історія педагогіки 7 сем. («Початкова освіта», «Фізичне виховання»)

 7. інноваційні технології 8 сем. («Початкова освіта») 

8. етика та естетика 8 сем. («Початкова освіта», «Фізичне виховання»)

 9. основи школознавства 8 сем. («Початкова освіта», «Фізичне 

виховання»)  

10. медіаосвіта (медіаграмотність)  8 сем. («Початкова освіта»)  

 

6.1. З метою забезпечення здорових, безпечних умов навчально-

виховного процесу, попередження травматизму його учасників здійснювати  

цілеспрямовану роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

6.2. Підготувати наказ щодо організації роботи з охорони праці, 

підготувати  інструкції з правил техніки безпеки  

Вересень                                                                                                 Інженер з ОП 

6.3. Провести вступний (первинний) інструктаж з працівниками та 

студентами. 

Вересень                                            Інженер з ОП, викладачі, завідувачі кабінетів 

6.4. Моніторинг результатів щорічного медичного огляду студентів 

Вересень                                                                               Завідувач здоровпункту 

6.5. Провести повторний інструктаж з учасниками навчально-виховного 

процесу  

Січень – лютий                                                                                      Інженер з ОП 

6.6. Аналіз стану охорони праці навчального закладу.    

Протягом року                                                                                        Інженер з ОП 

6.7. Організація і проведення занять зі студентами з питань безпеки 

життєдіяльності, проведення тижнів, творчих конкурсів, масових заходів з 

висвітлення актуальних питань безпеки людини  

Протягом року                                                     Викладачі основ охорони праці та 

                                                                                              безпеки життєдіяльності 

6.8. Провести батьківські збори навчальних груп із попередження 

дитячого побутового травматизму 

Листопад-грудень                                                     Демченко А.М., куратори груп 

6.9. Провести навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій 

 Протягом року                                                                     Інженер з ОП, викладачі 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA


6.10. Оформляти інформаційні матеріали, виставки, стенди з висвітлення 

безпеки життя людини в навколишньому середовищі  

Протягом року                                                                                      Інженер з ОП 

 

7.1. Затвердити звіт роботи приймальної комісії ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради у 2016 

році. 

7.2. Урахувати проблемні  вступної кампанії 2016 року під час організації 

роботи приймальної комісії у 2017 році. 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 
 

 

 

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

