
Вищий комунальний навчальний заклад  

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

26 квітня 2018 року                                                                            № 116 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 26.04.2018 

 

       Відповідно до річного плану роботи 26.04.2018 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Іміджева складова освіти ХХІ століття». На  

розгляд було винесено такі питання  порядку денного (протокол №9 від 

26.04.2018):  

1. Профорієнтація як чинник формування іміджу та засіб підвищення 

освітнього потенціалу ВНЗ. 

2. Професійний імідж викладача психолого-педагогічних дисциплін як 

чинник підвищення якості вищої освіти ХХІ століття. 

3. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх вчителів 

нової української школи. 

4. Затвердження Положення про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів про освіту державного зразка та додатку до них у ВКНЗ 

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

обласної ради. 

5. Затвердження результатів вибору електронних версій оригінал-

макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих 

на конкурсний відбір проектів підручників для 10 класів закладів середньої 

освіти. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Затвердити склад та спланувати роботу на 2018-2019 навчальний рік 

коледжанської ради з профорієнтації та зв'язку з випускниками. 

До 01.09.2018                                                                 Адміністрація коледжу 

 

1.2. Організувати виготовлення рекламно-агітаційних друкованих 

матеріалів, зйомку відеороликів, розміщення оголошень у ЗМІ для проведення 

професійної орієнтації школярів у 2018-2019 н.р. 

До 20.01.2019                                                                 Адміністрація коледжу, 

                                             рада з профорієнтації та зв'язків з випускниками,  

                                                                                    Самійлик А.С., Лисак С.Б. 

 

1.3. Залучати до профорієнтаційної роботи викладацький та студентський 

колективи навчального закладу. 

Протягом навчального року                                            Рада з профорієнтації 

                                                                                  та зв'язків з випускниками 



 

1.4. Шляхом тісної співпраці з роботодавцями  сприяти організації 

навчання студентів 4 курсу за індивідуальним графіком, працевлаштуванню 

випускників коледжу за педагогічним фахом. 

Постійно                                                                    Адміністрація коледжу 

 

2.1. Продовжувати впроваджувати особистісно зорієнтовані технології 

навчання  як засіб формування професійного іміджу сучасного викладача і 

конкурентноспроможного студента. 
Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 
 

2.2. Створювати оптимальні умови для залучення студентів і викладачів 

до наукової, творчо-пошукової,  дослідницької діяльності з метою вдосконалення  

професійного іміджу та підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного 

рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів. 
Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

 

3.1. Унести зміни до змісту програм із методик викладання дисциплін 

відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти. Керівникам 

практики ознайомитися з особливостями змісту та методиками викладання 

дисциплін за новими програмами.  

До 01.09.2018                                                 Викладачі, методисти практики                                          

 

3.2. Забезпечити методичний супровід упровадження Концепції Нової 

української школи, Державного стандарту початкової освіти в коледжі; 

домогтися забезпечення кабінетів мультимедійними комплексами, підвищити 

швидкість доступу до мережі Internet.  

Постійно                                                          Викладачі, завідувачі кабінетів                                                  

 
3.3. З метою створення сприятливих умов для інтелектуального, 

духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів керівникам практики 

залучати практикантів до впровадження методик особистісно й компетентнісно 

зорієнтованого навчання, виховання й розвитку молодших школярів, до 

використання ІКТ під час проведення уроків, позакласних заходів як засіб 

професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних 

умовах. 

Постійно                                                                           Методисти практики                                                                      

 

3.4. З метою формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів 

залучати студентів до виконання професійно зорієнтованих завдань. 

Постійно                                                                             Викладачі  коледжу                                                                                      

 

3.5. Унести зміни щодо змісту програм з усіх видів педагогічної практики 

відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти. Розробити чітку 



структуру аналізу та оцінювання уроків студентів-практикантів відповідно до 

сучасних вимог. 

До 01.09.2018                                                                   Методисти практики                                                           

 

3.6. Підвищувати мотивацію набуття професії вчителя, готовності до 

роботи за фахом у Новій українській школі. 

Постійно                                                                              Викладачі коледжу                                                                                       

 

3.7. Увести до Положення про педагогічну практику студентів ВКНЗ 

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

обласної ради, затвердженого наказом № 23/2 від 14.10.2015, пункт, який 

передбачає дотримання дрес-коду студентами-практикантами. 

До 01.09.2018                               Завідувач навчально-виробничої практики                     

 

4.1. Рекомендувати до затвердження Положення про порядок замовлення, 

видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до них у 

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської 

обласної ради. 

 

5.1. Рекомендувати до затвердження результати вибору електронних 

версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 10 класів 

закладів середньої освіти. 

1. "Українська мова (рівень стандарту)"  підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Авраменко О.М. – 150 прим. 

2. "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти, авт. Авраменко О.М. – 150 прим. 

3. "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти, авт. Ніколенко О.М.  –50 прим., авт. Ісаєва 

О.О.  – 100 прим. 

4. "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт. Коберник С.Г.      – 150 прим. 

5. "Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)" підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Бакка Т.В – 150 прим. 

6. "Технології (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт. Ходзицька І.Ю. – 30 прим. 

7. "Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І. )" підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти, авт. Засєкіна Т.М. – 150 прим. 

8. "Інформатика (рівень стандарту)" підручник для 10(11) класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Ривкінд Й.Я. – 150 прим. 

9. "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)" 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Істер О.С. – 150 

прим. 

10. "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт. Величко Л.П.  – 150 прим. 



11. "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Остапченко Л.І.  – 150 прим. 

12. "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Власов В.С. – 150 прим. 

13. "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Щупак І.Я. – 150 прим. 

14. "Правознавство (профільний рівень )" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Наровлянський О.Д. – 150 прим. 

15. "Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)" підручник для 10(11) 

класу закладів загальної середньої освіти, авт. Масол Л.М. – 150 прим. 

16. "Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти, авт. Басай Н.П.. – 40 прим. 

17. "Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень)" підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Морська Л.І. – 110 прим. 

18. "Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань")" 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гудима А.А. – 

100 прим. 

19. "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт. Гнатюк М.Р. – 50 прим. 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 
 

 

  

 


