
Вищий комунальний навчальний заклад  

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

30 серпня  2018 року                                                                            № 158 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 30.08.2018 

 

     Відповідно до річного плану роботи 30.08.2018 проведено засідання 

педагогічної ради на  тему: "Якісна освіта – стандарт нового покоління: реалії 

та перспективи коледжу", на розгляд якої було винесено такі питання з порядку 

денного (протокол №1 від 30.08.2018):  

1. Сучасний стан змісту освіти в коледжі та концептуальні ідеї 

програми розвитку в 2018-2019 н.р.      

2. Державна атестація студентів – визначення відповідності рівня та 

якості отриманої освіти вимогам стандартів рівня їх кваліфікації за 

спеціальністю.    

3. Затвердження плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.         

4. Затвердження факультативів на  2018-2019 н.р.         

5. Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в 2018-2019 н.р.         

6. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2018-2019 н.р.         

7. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками 

прийому в 2018 році та організація профорієнтаційних заходів в 2018-2019 н.р.         

 

НАКАЗУЮ: 

1.1.      Основним  завданням  коледжу  на  2018/2019 навчальний   рік  є 

досягнення  високої якості вищої освіти, що передбачає  підготовку  

конкурентоспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвиненої  

особистості, яка  розбудовуватиме модерну  європейську  Україну. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.2. Вжити заходів  щодо  розбудови  в закладах  освіти  якісної  

внутрішньої системи  забезпечення  якості  освіти, яка включає: 

1.2.1 визначення публічної  політики, принципів  та  процедур  

забезпечення  якості фахової передвищої  освіти, що інтегровані до загальної 

системи  управління  закладом  фахової передвищої  освіти  і передбачають  

залучення  внутрішніх  та зовнішніх стейкхолдерів; 

1.2.2 забезпечення  відповідності  змісту освітніх програм  декларованим 

цілям, чітке  визначення  кваліфікацій, що присвоюються та відповідають  

вимогам, встановленим Національною  рамкою  кваліфікацій; 

1.2.3 здійснення моніторингу  та  періодичного  перегляду освітніх  

програм, щоб гарантувати, що  вони  досягають  встановлених для них цілей  і 

відповідають  потребам  студентів і суспільства;  вчасне  інформування  всіх  



зацікавлених  сторін  про  будь-які  дії,  заплановані  або  вжиті  як результат  

перегляду; 

1.2.4 заохочення  здобувачів фахової  передвищої  освіти до активної 

участі у розвитку  освітнього процесу,  відображення  цього  підходу  при  їх   

оцінюванні; 

1.2.5 послідовне  застосування  перспективних та  опублікованих  

нормативних  документів, що  охоплюють  усі  стадії  освітньої  траєкторії  

студента, зокрема, зарахування, прогрес, визнання  результатів  та  атестацію; 

1.2.6. забезпечення  компетентності  викладачів;  застосування чесних і 

прозорих процесів та процедур  прийняття  на роботу  та розвитку персоналу; 

1.2.7. забезпечення  необхідного фінансування для  навчальної та 

викладацької діяльності, а також  адекватних  та  легкодоступних  навчальних  

ресурсів  і підтримки  студентів  за кожною освітньою  програмою; 

1.2.8 забезпечення  збирання, аналізу  і використання  відповідної  

інформації  для ефективного  управління  освітніми  програмами  та іншою  

діяльністю  закладу; 

1.2.9 забезпечення  публічної,  зрозумілої, точної, об'єктивної,  своєчасної 

та легкодоступної інформації  про діяльність  закладу  та всі  освітні  програми,  

умови  і процедури  присвоєння  ступенів  освіти  та кваліфікацій; 

1.2.10 забезпечення  дотримання  академічної  доброчесності  

працівниками  закладів  фахової передвищої  освіти  та  здобувачами фахової  

освіти,  у тому  числі  створення  і забезпечення  функціонування  ефективної  

системи  запобігання  та виявлення  академічного плагіату  й  інших  порушень  

академічної  доброчесності, притягнення  порушників  до академічної  

відповідальності; 

1.2.11 періодичне  проходження  зовнішнього  забезпечення  якості 

фахової  передвищої  освіти; 

1.2.12 залучення  здобувачів фахової  передвищої  освіти та роботодавців 

як повноправних  партнерів  до процедур  і заходів  забезпечення  якості; 

1.2.13 забезпечення  дотримання студентоорієнтованого  підходу  в 

освітньому  процесі. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                    Викладачі коледжу. 

1.3.Відповідно до наказу МОН України  від 01.06.2018р. №570: 

1.3.1.  розробити  та провадити  освітні програми  профільної  середньої  

освіти  для  підготовки  молодших  спеціалістів на  основі  базової загальної  

середньої  освіти  та  відповідні  навчальні  плани  на  основі  Типової  освітньої  

програми  для  студентів,  які  розпочнуть  навчання в 2018 /2019  навчальному 

році  на основі  базової  загальної  середньої  освіти; 

1.3.2. забезпечити  перехід  на  навчальні  плани  на  основі  Типової  

освітньої  програми  не  пізніше 2019/ 2020  навчального року  для  здобувачів   

освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого  спеціаліста,  які  розпочинають  

навчання в 2018/2019 навчальному  році  на основі базової загальної  середньої  

освіти,  якщо  педагогічною  радою  закладу  освіти  буде  ухвалене  рішення  

про використання  раніше  розроблених  навчальних планів  для  студентів  

першого  курсу в 2018/ 2019  навчальному  році; 

1.3.3. завершити  вивчення  предметів  загальноосвітньої  підготовки  та  

складання  державної  підсумкової  атестації  проводити  не  пізніше  другого  



курсу,  вивчення  предметів, з яких  проводиться  державна  підсумкова 

атестація  у формі  зовнішнього  незалежного  оцінювання – четвертому  

семестрі  другого  курсу  навчання; 

1.3.4. оприлюднити  на веб-сайті закладу освіти освітні  програми  

профільної  середньої  освіти  для  підготовки  молодших  спеціалістів на  

основі  базової  загальної середньої  освіти  закладу освіти та  перелік  освітніх  

компонентів,  що  передбачені  відповідною  освітньою  програмою; 

1.3.5. внутрішню  систему  забезпечення  якості  профільної  середньої  

освіти  інтегрувати у  внутрішню  систему  забезпечення  якості  освіти  закладу 

освіти  та  включати  наступні  компоненти: кадрове  забезпечення  освітньої  

діяльності; навчально-методичне  забезпечення  освітньої  діяльності; 

матеріально-технічне  забезпечення  освітньої  діяльності;  якість проведення   

навчальних  занять; моніторинг  досягнення  студентами   результатів  навчання 

(компетентностей). 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.4. Визначити завданнями  системи  внутрішнього  забезпечення  якості  

освіти:  оновлення  методичної бази  освітньої  діяльності; контроль  за 

виконанням  навчальних  планів  та освітньої  програми,  якістю знань, умінь  і 

навичок  студентів,  розробка  рекомендацій  щодо  їх  покращення; моніторинг  

та  оптимізація  соціально-психологічного  середовища закладу  освіти; 

створення  необхідних  умов  для  підвищення  фахового  кваліфікаційного  

рівня  педагогічних  працівників. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                    Викладачі коледжу. 

1.5. Після прийняття Закону України "Про фахову  передвищу освіту", 

спрямувати  роботу  педагогічного  колективу  на практичну реалізацію  вимог 

Закону. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.6. Забезпечити  використання  інформаційно-освітнього  навчального  

середовища  у  закладі  освіти, пов'язаного з хмарними  технологіями, які  

набувають все  більшого  значення  у  професійній  діяльності  викладачів  

коледжу, забезпечуючи  нові,  динамічні  й актуальні  можливості, що  

базуються на Інтернет-технологіях,  електронних  додатках  для освіти. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.7. Проводити роботу  щодо  реалізації соціального  партнерства  закладів  

освіти  з роботодавцями, активно  залучати їх  до формування  програм  

підготовки  фахівців. Привести  професійну  підготовку  фахівців  у  

відповідність із  сучасними  технологічними  процесами  на виробництві; 

започаткувати  роботу  з  запровадження  дуальної  форми  здобуття  освіти. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.8. Розпочати  роботу  з  формування  інклюзивного  освітнього  

середовища  для  студентів  з інвалідністю. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.9. Створювати  необхідні  умови  для активного  відвідування  

викладачами  засідань  обласних  методоб"єднань.  

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                    Викладачі коледжу. 



1.10. Ужити  дієвих  заходів  щодо  недопущення  у коледжі політичної  

агітації,  просування  політичного  брендингу  та  використання  приміщень  

закладів  освіти  для  розміщення  громадських  приймань. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

1.11.Вивчити передовий педагогічний досвід викладача української мови 

Долінговської С.М. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                           Сушицька О.Л.                                       

1.12. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговоритина 

засіданнях циклових (предметних) комісій. особливу увагу звернути на 

причини низької успішності студентів та шляхи підвищення якості підготовки 

фахівців. 

Вересень 2018 року.                                                        Голови ЦК, викладачі. 

1.13. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу. 

 Упродовж 2018-2019 н.р.                                                 Завідувачі відділень.                                 

1.14. Підвищити рівень організації та проведення консультаційної  роботи 

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

знань та пропуски навчальних занять. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

 

 

2.1. Проаналізувати хід і результати державних екзаменів 2018 року та 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня підготовки молодших 

спеціалістів. 

До 01.09.2018                                                             Адміністрація коледжу,  

                                                                                    голови циклових комісій  

2.2. Розробити заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та 

попередження прогалин у знаннях, уміннях і навичках майбутніх випускників  

До  10.09.2018                                                          Голови циклових комісій 

2.3. Звернути увагу на формування у студентів стійкого понятійного 

апарату з усіх дисциплін, що виносяться на державні іспити. 

Упродовж 2018-2019 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. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

2.5. Розвивати  особистісну  комунікативну  компетентність майбутніх 

учителів,  уміння логічно  висловлюватися на задану  тему в різних 

комунікативно-психологічній ситуації. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

2.6. Ширше запроваджувати інноваційні технології навчання на заняттях, 

формувати стійкі уявлення про форми та методи їх застосування. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

2.7. Удосконалювати форми самостійної роботи з довідковою літературою 

різного характеру та контролю знань, умінь і навичок майбутніх учителів. 



Упродовж 2018-2019 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

2.8. Засучати студентів до вивчення кращого досвіду роботи вчителів 

загальноосвітніх шкіл, удосконалювати навички аналізу зразків дослідженого та 

здатність застосовувати результати пошуку на практиці. 

Упродовж 2018-2019 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

 

3. Затвердити план роботи ВКНЗ „Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2018-2019 

навчальний рік. 

 

4. Затвердити перелік факультативів на 2018-2019 навчальний рік із 

української мови, географії,  технологій, хімії, історії України, хореографії,  

образотворчого мистецтва, "За здоровий спосіб життя",  "Народно-сценічний 

танець", "Гра на духовий інструментах", "Хоровий спів", "Пісенне мистецтво", 

"Сучасна пісня", "Вокальне мистецтво", "Гра на бандурі", "Сучасний танець", 

"Театральне мистецтво для початкової школи", "Декоративно-прикладне 

мистецтво".  

 

5.1. З метою забезпечення здорових, безпечних умов навчально-

виховного процесу, попередження травматизму його учасників здійснювати  

цілеспрямовану роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

       Упродовж 2018-2019 н.р.                                            Інженер з ОП, викладачі 

5.2. Організовувати і проводити заняття зі студентами з питань безпеки 

життєдіяльності, тижні, творчі конкурси, масові заходи з висвітлення 

актуальних питань безпеки людини  

        Упродовж 2018-2019 н.р.                           Викладачі основ охорони праці та 

                                                                                              безпеки життєдіяльності 

5.3. Провести батьківські збори навчальних груп із попередження 

дитячого побутового травматизму 

        Листопад-грудень  2018 року                         Демченко А.М., куратори груп 

5.4. Провести навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій 

          Упродовж 2018-2019 н.р.                                        Інженер з ОП, викладачі 

5.5. Оформляти інформаційні матеріали, виставки, стенди з висвітлення 

безпеки життя людини в навколишньому середовищі  

        Упродовж 2018-2019 н.р.                                                             Інженер з ОП 

 

6. Затвердити перелік вибіркові дисципліни на 2018-2019 навчальний рік: 

1. Для студентів спеціальності 013 Початкова освіта 

Спецкурс "Нова українська школа",  методика виховної роботи, 

народознавство з методикою навчання, медіаосвіта (медіаграмотність), 

альтернативні педагогічні технології в початковій школі, основи інклюзивної 

освіти 

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

Основи гігієни фізичного виховання, музична ритміка, історія педагогіки, 

основи школознавства, підвищення спортивної майстерності. 

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
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


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

технології) 

Українські народні ремесла, комп'ютерні мережі та Інтернет, практика в 

майстернях, практика "Позанавчальна виховна робота". 

 

7.1. Затвердити звіт роботи приймальної комісії ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради у 2018 

році. 

7.2. Урахувати проблемні  вступної кампанії 2018 року під час організації 

роботи приймальної комісії у 2019 році. 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 
 

 

 


