
Вищий комунальний навчальний заклад  

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

30 серпня  2019 року                                                                            № 155 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 30.08.2019 

 

     Відповідно до річного плану роботи 30.08.2018 проведено засідання 

педагогічної ради на  тему: "Система показників якості як необхідна умова 

управління освітнім процесом", на розгляд якої було винесено такі питання з 

порядку денного (протокол №1 від 30.08.2019):  

1. Практичні аспекти організації освітнього процесу в системі фахової 

передвищої освіти. Визначення пріоритетних напрямів діяльності 

коледжу на 2019-2020 н.р.       

2.   Державна атестація студентів як мірило відповідності якості отриманої 

освіти вимогам державних стандартів. 

3. Затвердження плану роботи коледжу на 2019-2020 н.р.         

4. Затвердження факультативів на  2019-2020 н.р.         

5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2019-2020 н.р.         

6. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками 

прийому в 2019 році та організація профорієнтаційних заходів в 2019-

2020 н.р.        

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

2019-2020 н.р.         

8. Фінансовий звіт про використання коштів за І півріччя 2019 року. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Спрямувати роботу  педагогічного колективу   на практичну реалізацію 

вимог Закону України " Про фахову передвищу освіту" № 2745 – VІІ від 6 

червня 2019 року. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

2. Уживати заходів щодо розбудови в коледжі належної внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти,  яка включає: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення  якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної 

системи управління  закладом  фахової передвищої освіти,  узгоджені з його 

стратегією  і передбачають залучення  внутрішніх та зовнішніх заінтересованих  

сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо- 

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 

фахової передвищої освіти, декларованим цілям, урахування позицій 

зацікавлених сторін;   



3) здійснення  за участю здобувачів освіти  моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування  досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів  фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи  опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

4)  забезпечення дотримання вимог правової визначеності,  оприлюднення  

та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти, що регулюють усі стадії  підготовки здобувачів  фахової 

передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, 

визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об'єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та  безперервного професійного розвитку  

персоналу; 

7) забезпечення  необхідного фінансування  освітньої та викладацької 

діяльності, а також  адекватних та  доступних  освітніх  ресурсів і  підтримки  

здобувачів  фахової передвищої  освіти  за  кожною  освітньо-професійною  

програмою; 

8) забезпечення  збирання,  аналізу  і використання  відповідної  

інформації  для  ефективного управління  освітньо-професійними  програмами 

та  іншою діяльністю  закладу; 

9) забезпечення  публічної, зрозумілої, точної, об'єктивної,  своєчасної  та  

легкодоступної  інформації  про діяльність закладу та всі освітньо-професійні  

програми, умови і процедури присвоєння  ступеня  фахової  передвищої освіти 

та кваліфікацій; 

10) забезпечення  дотримання  академічної  доброчесності  працівниками  

закладу  фахової передвищої  освіти та здобувачами фахової  передвищої  

освіти, у тому  числі  створення  і забезпечення   функціонування  ефективної  

системи  запобігання  та виявлення  академічного  плагіату  та інших  порушень  

академічної  доброчесності, притягнення  порушників  до  академічної  

відповідальності. 

11) періодичне   проходження  процедури  зовнішнього  забезпечення  

якості  фахової  передвищої  освіти; 

12) залучення  здобувачів  фахової  передвищої  освіти  та  роботодавців як 

повноправних  партнерів  до процедур  і заходів  забезпечення  якості  освіти; 

13) забезпечення  дотримання  студентоорієнтованого  навчання  в 

освітньому процесі; 

14) здійснення  інших  процедур і заходів, вивчених  законодавством, 

установчими документами  закладу  фахової  передвищої  освіти  або 

відповідно до них. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

3. Продовжити  роботу з розгортання  в коледжі  інформаційно-освітнього  

середовища на базі  хмарних  технологій, що надає  нові  можливості  для більш  

активного  залучення  студентів  до освітнього процесу, підвищення  якості  

освіти  та впевненого  наближення  до  стандартів  європейської  освіти. 



Упродовж 2019-2020 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

4. Продовжити роботу з запровадження дуальної форми  здобуття  освіти  

з метою  підвищення якості  професійної підготовки здобувачів  освіти. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

5. Продовжити  роботу з формування  інклюзивного  освітнього 

середовища  для студентів з особливими освітніми  потребами. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

6. З метою покращення організації роботи обласних методичних 

об'єднань викладачів у 2019-2020 навчальному році продовжувати  створювати  

необхідні умови  для активного відвідування викладачами  засідань  обласних  

методоб"єднань; здійснювати  матеріальне  та моральне  заохочення  голів  

обласних  методичних  об'єднань та викладачів, що беруть  активну участь  у їх 

роботі. 

              Упродовж 2019-2020 н.р.                                                          Викладачі коледжу. 

7. Діяльність педагогічного колективу протягом 2019-2024 р.р. спрямувати 

на реалізацію проблеми "Від інноваційного змісту фахової освіти через  

педагогічну майстерність викладача до формування компетентнісної 

особистості майбутнього вчителя". 

Упродовж 2019-2024 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

8. Вивчити передовий педагогічний досвід викладача психолого-

педагогічних дисциплін Марченко Т.В. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                                  Беседовська І.В.                                       

9. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

2019-2020 навчальний рік. 

До 01.09.2019                                                                                      Беседовська І.В 

10. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити на 

засіданнях циклових (предметних) комісій. особливу увагу звернути на 

причини низької успішності студентів та шляхи підвищення якості підготовки 

фахівців. 

Вересень 2019 року.                                                                Голови ЦК, викладачі. 

11. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                           Завідувачі відділень.        

         12. Продовжити практику проведення поточного та підсумкового 

моніторингу успішності та відвідування студентами навчальних занять. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                           Завідувачі відділень.     

13. Результати моніторингу успішності розглядати на засіданнях циклових 

комісій, старостату, зборах навчальних груп та оприлюднювати на 

інформаційних стендах. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                             Куратори, старости навчальних груп, 

                                                  завідувачі відділень, голови циклових комісій  

13. Підвищити рівень організації та проведення консультаційної  роботи зі 

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

знань та пропуски навчальних занять. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 

 



2.1. Проаналізувати хід і результати державних екзаменів 2019 року та 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня підготовки молодших 

спеціалістів. 

До 01.09.2019                                                             Адміністрація коледжу,  

                                                                                    голови циклових комісій  

2.2. Розробити заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та 

попередження прогалин у знаннях, уміннях і навичках майбутніх випускників  

До  10.09.2019                                                          Голови циклових комісій 

2.3. Формувати у студентів стійкий понятійний апарат із дисциплін, що 

виносяться на державні іспити. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                            Викладачі педагогіки  

                                                                                      та спеціальних методик 

2.4. Ширше запроваджувати інноваційні технології навчання та формувати 

стійкі уявлення про форми та методи їх застосування.  

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

2.5. Залучати студентів до вивчення кращого досвіду роботи вчителів в 

умовах Нової української школи. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

2.6. Розвивати особистісну комунікативну компетентність, уміння логічно 

висловлюватися за будь-якої комунікативно-психологічної ситуації. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                  Викладачі коледжу. 

 

3. Затвердити план роботи ВКНЗ „Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2019-2020 

навчальний рік. 

3.1. Надати згоду на затвердження голів предметних (циклових) комісій: 

- української літератури та української мови  

     з методикою навчання                            – голова Долінговська С.М. 

- фізико-математичних дисциплін           – голова Самійлик А.С. 

- соціально-економічних дисциплін  – голова Самойленко О.А.      

- психолого-педагогічних дисциплін  – голова Марченко Т.В. 

- іноземних мов з методикою навчання  та зарубіжної літератури 

                                                                        – голова Прохорова О.В. 

- природничих дисциплін з методикою навчання    – голова Кочина Н.М. 

- загальнотехнічних та спеціальних дисциплін      – голова Герасимчук С.В. 

- фізичної культури та виховання з методикою навчання  

                                                                                         – голова Тунік Н.Ц.           

- музичного виховання, основ хореографії  

     з методикою навчання                                               – голова Кононко М.Х. 

3.2. Надати згоду на затвердження завідувачів відділень:  

- відділення "Початкова освіта" – завідувач Голуб Л.В. 

- відділення "Технологічна освіта та фізичне виховання" – завідувач 

Корзун О.В. 

 

4. Затвердити перелік факультативів на 2019-2020 навчальний рік. 

4.1. Факультативні курси з предметів циклу загальноосвітньої підготовки 

(2019-2020 навчальний рік): українська мова (111-113, 211, 311 групи) – 1-2 



семестри "Стилістика української мови", українська мова (221, 321 групи) – 3-4 

семестри "Підготовка до ЗНО", історія України (121-123, 221, 321 групи) – 3 

семестр  "Підготовка до ЗНО", математика (121-123 групи) – 3-4 семестри  

"Підготовка до ЗНО", біологія (всі групи ІІ курсу) – 4 семестр   "Підготовка до 

ЗНО", географія (всі групи ІІ курсу) – 3-4 семестри   "Підготовка до ЗНО", 

іноземна мова (121, 122 групи) (123, 221, 321 групи) – 3-4 семестри   

"Підготовка до ЗНО". 

4.2. Факультативи з фахових дисциплін: народно-сценічного танцю, 

сучасної естрадної хореографії, за здоровий спосіб життя, гри на духовий 

інструментах, хорового співу, пісенного мистецтва, музичного мистецтва, 

вокального мистецтва, сучасної пісні, гурток з хореографії, театральна 

педагогіка в початковій школі, з декоративно-прикладного мистецтва. 

 

5. Затвердити перелік вибіркові дисципліни на 2019-2020 навчальний рік: 

5.1. Для студентів спеціальності 013 Початкова освіта 

Методика виховної роботи (2 семестр), народознавство з методикою 

навчання (2 семестр), зміст і методика роботи в групі продовженого дня (7 

семестр), основи інклюзивної освіти (8 семестр), альтернативні педагогічні 

технології в початковій школі (8 семестр), медіаосвіта (медіаграмотність) (7-8 

семестри). 

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

Підвищення спортивної майстерності (3-6 семестри), музична ритміка (5-6 

семестри), історія педагогіки (7 семестр), етика та естетика (8 семестр), основи 

гігієни фізичного виховання (8 семестр), основи школознавства (8 семестр), 

курсова робота (8 семестр). 

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

технології) 

Українські народні ремесла (2 семестр), комп'ютерні мережі та Інтернет (2 

семестр), вступ до спеціальності (4 семестр), практика в майстернях (4 

семестр), практика "Позанавчальна виховна робота" (3-4 семестри). 

 

6.1. Затвердити звіт роботи приймальної комісії ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради у 2019 

році. 

6.2. Урахувати проблемні  вступної кампанії 2019 року під час організації 

роботи приймальної комісії у 2020 році. 

6.3. Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл в 

м.Коростишеві та районі, Житомирській області та на територіях, що межують 

з Житомирською областю. 

6.4. Розширювати форми профорієнтаційної роботи, зокрема, через 

налагодження зв'язків у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. 

6.5. При здійсненні профорієнтаційних заходів популяризувати всі 

напрями підготовки та спеціальності денної та заочної форм навчання, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у коледжі. 

6.6. Переймати передовий досвід у контексті підвищення іміджу коледжу. 

Упродовж 2019-2020 н.р.                                                   Викладачі коледжу. 



7.1. Провести батьківські збори навчальних груп із попередження 

дитячого побутового травматизму 

        Листопад-грудень  2019 року                         Демченко А.М., куратори груп 

7.2. Провести навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій 

          Упродовж 2019-2020 н.р.                                        Інженер з ОП, викладачі 

7.3. Оформляти інформаційні матеріали, виставки, стенди з висвітлення 

безпеки життя людини в навколишньому середовищі  

        Упродовж 2019-2020 н.р.                                                             Інженер з ОП 

7.4. З метою забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу, 

попередження травматизму його учасників здійснювати  цілеспрямовану 

роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

       Упродовж 2019-2020 н.р.                                            Інженер з ОП, викладачі 

7.5. Організовувати і проводити заняття зі студентами з питань безпеки 

життєдіяльності, тижні, творчі конкурси, масові заходи з висвітлення 

актуальних питань безпеки людини.  

        Упродовж 2019-2020 н.р.                           Викладачі основ охорони праці та 

                                                                                              безпеки життєдіяльності 

 

8.1. Інформацію головного бухгалтера взяти до відома. 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 

 

 

 

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
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

