
ЗВІТ 

про результати успішності за ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

 

Відповідно до комплексного плану роботи, на  кінець ІІ семестру 2020/2021 

навчального року адміністрацією коледжу було проведено аналіз начальних 

досягнень здобувачів освіти 1 – 4 курсів. 

На 1 червня 2021 року у коледжі навчалося на денній формі здобуття освіти 

445 здобувачів, у тому числі 13 здобувачів за кошти фізичних та юридичних осіб, 

на заочні формі здобуття освіти 109 здобувачів, у тому числі 32 здобувачі за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 168 осіб здобували повну загальну середню 

освіту за регіональним замовленням. 

Всього на денні формі здобуття освіти навчається 27 груп на трьох 

відділеннях. 

Освітній  процес  у коледжі  здійснюється відповідно  до  навчальних планів, 

робочих навчальних планів,  графіку  освітнього  процесу,  затверджених 

директором коледжу та погоджених  заступником  директора  з навчальної 

роботи. Відповідно до цих  планів  був  складений  розклад  занять навчальних  

груп  на  ІІ  семестр  2020-2021  н.  р.  За  місяць  до  початку  заліково-

екзаменаційної  сесії  було складено  розклад  та визначався  представники  

адміністрації  для  кожного виду контролю.  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією навчанні у коледжі відбувалося за 

змішаною формою здобуття освіти. Для цього був створений «Сайт 

дистанційного навчання», на якому розміщався розклад занять, навчання ж 

відбувалося на корпоративній платформі Google Workspace.  

Було проведено моніторинг дистанційного навчання серед педагогічних 

працівників та здобувачів освіти. У цілому дистанційне навчання проводилося 

на високому рівні. 

Під  час  навчання  вівся облік  відвідування  занять  здобувачами освіти  

коледжу у паперовому та електронному виглядах,  за  яким  вели контроль 

завідуючі відділеннями. Це  сприяє  своєчасному виконанню  навчального  плану  

здобувачами  та  зменшувало  академічну  заборгованість перед початком 

заліково-екзаменаційної сесії. 

За підсумками  ІІ семестру коледж має такі результати: 

№ 

п/п 

спеціальність 

курс, група, куратор 
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141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
191 18 58 4 2 4 96,1 38,0 

1.  1-А, куратор Муляр Н.М. 16 - 6 2 - 1 93 38 

2.  1-Б, куратор Заріпов А.Р. 16 - 4 - - - 100 25 

3.  1 пр, куратор Циганок О.М. 16 1 6 - - 1 94 44 

4.  2-А, куратор Ляшенко Г.В. 17 - 7 1 - - 100 41 

5.  2-Б, куратор Ансєєва Л.В. 17 - 4 1 2 - 82 23 

6.  2 пр, куратор Іващенко О.С. 14 4 2 - - 1 93 43 

7.  3-А, куратор Івахненко О.Г. 20 3 6 - - 1 95 45 

8.  3-Б, куратор Синенко О.А. 21 2 8 - - - 100 48 

9.  3 пр, куратор Черніков С.В. 10 1 1 - - - 100 20 



10.  4-А, куратор Синенко В.В. 18 4 2 - - - 100 33 

11.  4-Б, куратор Яцела С.В. 26 3 12 - - - 100 58 

123 Комп’ютерна інженерія 54 4 20 1 1 3 97,0 44,5 

1.  1 курс, куратор Жигун В.Г. 15 - 5 - - - 100 38 

2.  2 курс, куратор Журавель Р.М. 16 - 9 - 1 3 88 56 

3.  3 курс, куратор Гуріненко О.В. 10 1 2 1 - - 100 30 

4.  4 курс, куратор Левченко Р.С. 13 3 4 - - - 100 54 

193 Геодезія та землеустрій 54 6 17 0 0 4 91 38,2 

1.  1 курс, куратор Сидорець О.В. 12 - 2 - - 3 75 17 

2.  2 курс, куратор Корнєва С.П. 14 - 5 - - - 100 39 

3.  3 курс, куратор Федорченко А.Б. 9 3 3 - - 1 89 44 

4.  4 курс, куратор Ланко В.М. 19 3 7 - - - 100 52,6 

071 Облік і оподаткування 37 6 10 1 0 0 100,0 64,1 

1.  1 курс, куратор Сидорець О.В. 10 1 3 - - - 100 40 

2.  2 курс, куратор Легошина О.Л. 13 1 2 1 - - 100 92,3 

3.  3 курс, куратор Мелащенко С.В. 14 4 5 - - - 100 60 

192 Будівництво та цивільна 

інженерії (БОіР ГМС) 
56 5 13 1 0 1 93,8 33,8 

1.  1 курс, куратор Остапець Н.В. 12 - 4 1 - 1 75 33 

2.  2 курс, куратор Моргун Л.В. 13 - 4 - - - 100 31 

3.  3 курс, куратор Кравченко А.В. 9 2 2 - - - 100 44 

4.  4 курс, куратор Колейко В.Ю. 22 3 3 - - - 100 27,2 

192 Будівництво та цивільна 

інженерії (МОУіСГ) 
53 2 18 1 - 1 92,1 33,6 

1.  1 курс, куратор Остапець Н.В. 11 - 1 1 - - 82 9,1 

2.  2 курс, куратор Прокопенко І.К. 24 - 10 - - - 100 41,7 

3.  3 курс, куратор Татаренко І.В. 18 2 7 - - 1 94,4 50,0 

Всього по коледжу 445 41 136 8 3 13 95,0 42,0 

На «відмінно» завершили навчання – 41 студент. На «4» та «5» навчається – 

136 студентів. На «2» - 3 студенти, не атестованих 13 студентів.  Відраховано за 

результатами ІІ семестру – 1 здобувач освіти. 2 здобувачі освіти вступили до 

інших закладів освіти, і 1 здобувач переведений на навчання до іншого закладу 

освіти. 

Всього пропущено 15756 годин, з них без поважних причин – 2984, тобто 

майже 6,7 години на 1 здобувача.   

Успішність по коледжу становить 95,0 %,  

Кращих показників по коледжу досягли групи: 

- 2 курс, спеціальність 071 Облік і оподаткування, куратор Легошина О.Л. – 

92,3%. 

- 3 курс, спеціальність 071 Облік і оподаткування, куратор Мелащенко С.В. 

– 60%. 

- 4-Б курс спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, куратор Яцела С.В. – 58%;   

Низький показних ефективності навчання відслідковується у групах: 

- 1 курс, спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерії (МОУіСГ), 

куратор Остапець Н.В. – 9,1%; 

- 1 курс, спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, куратор Сидорець О.В. 

– 17%; 

- 3 пр курс, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, куратор Черніков С.В. – 20%;   



- 2-А курс, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, куратор Ансєєва Л.В. – 23%;   

- 1-Б курс, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, куратор Заріпов А.Р. – 25%. 

Порівнюючи результати успішності з ІІ семестром 2019-2020 навчального 

року маємо такі показники: 

спеціальність 

ІІ семестр  

2019-2020 н.р. 

ІІ семестр 

2020-2021 н.р. 
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141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 
198 97 38,9 191 96,1 38 -7 -0,9 -0,9 

123 Комп’ютерна інженерія 48 100 47,9 54 97 44,5 6 -3,0 -3,4 

193 Геодезія та землеустрій 52 100 46,2 54 91 38,2 2 -9,0 -8,0 

071 Облік і оподаткування 17 100 52,9 37 100 64,1 20 0,0 11,2 

192 Будівництво та цивільна 

інженерії (БОіР ГМС) 
49 100 36,7 56 93,8 33,8 7 -6,2 -2,9 

192 Будівництво та цивільна 

інженерії (МОУіСГ) 
62 98,3 40,5 53 92,1 33,6 -9 -6,2 -6,9 

Всього по коледжу 426 99,2 43,9 445 95,0 42,0 19 -4,2 -1,8 

У цілому якісний показник по спеціальностях у порівнянні з ІІ семестром 

2019-2020 навчального року зменшився на 1,8%. 

За результатами ІІ семестру стипендію отримують 126 студентів, з них 19 

осіб – підвищену за особливі досягнення, без урахування 4 курсів (випуск).  

Рейтингові бали по спеціальностях: 

спеціальність 

ІІ семестр 2019-2020 

н.р. 

ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

ОКР молодший 
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ОПС фаховий 

молодший бакалавр 
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141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

4,198 59 6 4,259 35 9 4,263 19 1 

123 Комп’ютерна інженерія 4,320 13 2 4,508 8 1 4,406 8 0 

193 Геодезія та землеустрій 4,296 14 4 4,612 7 3 3,797 6 0 

071 Облік і оподаткування 4,694 6 1 4,996 1 0 4,287 8 1 

192 Будівництво та 

цивільна інженерії (БОіР 

ГМС) 

4,094 16 0 4,432 6 2 4,023 7 0 

192 Будівництво та 

цивільна інженерії 

(МОУіСГ) 

4,284 25 1 4,308 13 2 4,160 8 0 

Всього по коледжу 4,3376 133 14 4,519 70 17 4,156 56 2 



Відповідно найвищий рейтинговий бал за ІІ семестр 2020-2021 н.р. за ОПС 

фаховий молодший бакалавр є на спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, а за 

ОКР молодший спеціаліст є на спеціальності 071 Облік і оподаткування, дуже 

низький рейтинговий бал на спеціальності 193 Геодезія і землеустрій за ОПС 

фаховий молодший бакалавр – 3,797.  

У порівнянні з ІІ семестром 2019-2020 н.р. підвищився рейтинговий бал на 

всіх спеціальностях за ОКР молодший спеціаліст.  

Кількість відмінників зросла на 5 осіб у цілому по коледжу, найбільше на  

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – на 4 

особи. При цьому зменшилася кількість відмінників на спеціальностях 123 

Комп’ютерна інженерія – на 1 особу та 193 Геодезія та землеустрій також на 1 

особу. 

На підставі Закону України від 13.04.2021р. № 1378-IX «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2020/2021 

навчального року» замовлено до видачі свідоцтва про повну загальну середню 

освіту 76 здобувачам освіти 2 курсу, які у 2021 році завершили здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями більшість олімпіад та конкурсів 

були скасовані. Студенти коледжу приймали участь у: 

- Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови студентка 1 

курсу спеціальності Облік і оподаткування Яременко Юлія, викладач 

Сидорець Ольга Володимирівна. 

Протягом року у коледжі систематично удосконалювалась робота з 

методичного забезпечення курсового та дипломного проєктування зі 

спеціальностей. 

Тематика курсових та дипломних проєктів визначалась випускною 

цикловою комісією, мала індивідуальний характер. Завдання на курсові та 

дипломні проекти передбачали творчу роботу кожного студента у відповідності 

до конкретно існуючих умов виробництва, з забезпеченням економічної 

ефективності пропозицій, прийнятих у курсовому або дипломному проєкті, при 

безумовній відповідності документації проєкту затвердженим стандартам; 

відрізнялись один від одного об’єктом проектування, вихідними даними, 

умовами. 

Керівники дипломних проєктів призначались з найбільш кваліфікованих і 

досвідчених викладачів коледжу. До дипломного проєктування залучались 

також висококваліфіковані спеціалісти підприємств району та області. 

У 2020-2021 н.р. студентами-дипломниками за підтримки керівників 

дипломного проєктування було виготовлено 23 діючих макетів обладнання, які 

в подальшому будуть використовуватися при проведенні практичних і 

лабораторних занять у коледжі. 

У зв’язку з успішним завершенням навчання у 2020-2021 н.р., здійснено 

випуск 189 молодших спеціалістів з усіх спеціальностей за денною та заочною 

формами навчання. 

Денна форма навчання – кількість випускників, які успішно склали 

атестацію і завершили навчання в коледжі – 151 чол. (за кошти державного 

бюджету – 144 чол., за кошти фізичних та юридичних осіб – 7 чол.) 



Заочна форма навчання – кількість випускників, які успішно склали 

атестацію і завершили навчання в коледжі – 38 чол. (за кошти державного 

бюджету – 30 чол., за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 чол.) 

За результатами 2020-2021 навчального року випускникам коледжу видано 

21 диплом з відзнакою.   

Результати захисту дипломних проєктів та здачі кваліфікаційного екзамену: 
№ 

п/п 

Освітньо-професійна 

програма 

Форма 

навчання 
5 % 4 % 3 % н/а всього % 

1.  
Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж 
денна 

9 69,2 2 15,4 2 15,4 - 13 100,0 

2.  
Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

ГМС 
денна 

12 54,5 6 27,3 3 13,6 1 22 95,5 

3.  Землевпорядкування денна 8 42,1 6 31,6 5 26,3 - 19 100,0 

4.  Бухгалтерський облік денна 6 40,0 5 33,3 3 20,0 1 15 93,3 

5.  
Монтаж, обслуговування та 

ремонт електротехнічних 

установок в АПК 
денна 

19 35,2 21 38,9 14 25,9 - 54 100,0 

6.  
Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання 
денна 

12 42,9 7 25,0 8 28,6 1 28 96,4 

Всього по денній формі навчання 66 43,7 47 31,1 35 23,2 3 151 98,0 

7.  
Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

ГМС 
заочна 

2 20,0 7 70,0 0 0,0 1 10 90,0 

8.  
Монтаж, обслуговування та 

ремонт електротехнічних 

установок в АПК 
заочна 

4 23,5 8 47,1 3 17,6 2 17 88,2 

9.  
Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання 
заочна 

6 54,5 5 45,5 0 0,0 - 11 100,0 

Всього по заочні формі навчання 12 31,6 20 52,6 3 7,9 3 38 92,1 

Всього по коледжу 78 41,3 67 35,4 38 20,1 6 189 96,8 

 

Не з’явилися на захист дипломних проєктів 6 здобувачів освіти. 

З метою розробки заходів з підвищення якості підготовки спеціалістів, 

результати проектування та висновки голів Екзаменаційних комісій про якість 

дипломних проєктів обговорювались на засіданнях циклових комісій 

спеціальних дисциплін, методичній і педагогічній радах. 

Навчально робота була спрямована на забезпечення якісної підготовки 

молодших спеціалістів відповідно до рівня, встановленого освітньо-

професійними програмами, тому питанню успішності здобувачів освіти 

приділялась систематична увага. Підсумки результатів успішності підводились 

за семестр і за рік. 

У цьому навчальному році заклад освіти пройшов атестацію на можливість 

видавати свідоцтва  про присвоєння робітничої кваліфікації з таких професій: 

- 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; 

- 4112 Оператор комп’ютерного набору; 

- 4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації); 

- 7122 Муляр; 

- 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування; 

- 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 



Це дає можливість запровадити у закладі освіти дуальну форму здобуття 

освіти. З цією метою налагоджується тісна співпраця з підприємствами та 

організаціями міста й області. На сьогодні ми маємо тісну співпрацю та  

заключені договори з ВАТ «Чернігівобленерго», АТ «Чернігівгаз», Деснянським 

басейновим управлінням водних  ресурсів, управлінням земельних ресурсів 

області; великими холдингами: СТОВ «Кернел», «Дружба Нова», СТОВ 

«Батьківщина», «Бритіш Американ Тобакко»; будівельними компаніями, ПП 

«Телерадіокомпанія «ТІМ», ТРК «ТІМ», ТОВ «Прилуцький завод – Білкозин», 

МПП «Монтаж-наладка», Линовицьким цукрокомбінатом «Красний», ФПБП 

«Вимал» та багатьма іншими  підприємствами. Відповідно до укладених 

договорів коледж має можливість проводити наукове та консультативне 

співробітництво з відповідною організацією, включити у робочі програми 

навчальні теми, необхідні для формування практичних компетентностей згідно 

кваліфікаційних характеристик необхідних професій. Педагогічні працівники  

мають можливість на даних підприємствах проходити стажування.  

На території коледжу функціонують два навчально-тренувальні полігони, 

які побудовані спільними зусиллями  підприємства ВАТ «Чернігівобленерго» та 

АТ «Чернігівгаз» і використовуються сумісно для практичних занять здобувачів 

освіти та виробничників. 

Одним з етапів переходу на дуальну систему навчання є переведення 

студентів денної форми здобуття освіти на навчання за індивідуальним графіком.  

Відповідно до Положення «Про порядок навчання студентів за 

індивідуальним графіком» затвердженим педагогічною радою Прилуцького 

технічного фахового коледжу, здобувачі освіти, які суміщають навчання із 

працею за спеціальністю, за умови клопотання адміністрації виробництва і 

відповідної довідки, можуть  навчатися за індивідуальним графіком. Це дає 

можливість їм набути практичного досвіду і по закінченню навчання 

працевлаштуватися за спеціальністю на тих виробництвах, де вони проходили 

практику. Оцінювання при дуальній системі освіти  проводиться двостронньо, а 

саме враховується думка представника  виробництва, де працює здобувач освіти. 

Отже, з урахуванням викладеного вище, аналіз стану навчальної роботи за 

2020-2021 навчальний рік свідчить, що головними завданнями практичної 

діяльності педагогічного колективу коледжу на 2021-2022 навчальний рік 

повинні бути: 

1. Продовжити  роботу  з  імплементації  вимог  Закону  України  "  Про фахову 

передвищу освіту" № 2745 –VІІ від 6 червня 2019 року. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

2. Ужити  заходів щодо розбудови у коледжі якісної внутрішньої системи 

забезпечення  якості  освіти, в  основі  якої  такі чотири напрями:  освітнє 

середовище, система оцінювання освітньої діяльності студентів, педагогічна 

діяльність, управлінська діяльність. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Адміністрація, викладачі коледжу. 

 

3. Досягати високої якості освіти, що передбачає не лише засвоєння студентами 

певної суми знань, умінь та компетентностей, але й, перш за все, виховання 



патріотів України, готових до військової служби та захисту країни, молоді, що 

поважає чинне законодавство та засади демократичної, правової держави.  

Упродовж 2021-2022 н.р.  Викладачі коледжу. 

 

4. Оприлюднити політику, принципи та процедури 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. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

5. Забезпечити дотримання  вимог  правової визначеності,  оприлюднення  та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти, що регулюють усі стадії  підготовки здобувачів  фахової 

передвищої освіти; 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

6. Забезпечити релевантність, надійність, прозорість та об'єктивність 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Викладачі коледжу. 

 

7. Визначити та послідовно дотримуватися вимог щодо компетентності 

педагогічних  (науково-педагогічних)  працівників,  застосування  чесних  і 

прозорих правил безперервного професійного розвитку. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

8. Забезпечити необхідне фінансування    освітньої  та викладацької діяльності, а 

також  адекватних та  доступних  освітніх  ресурсів і  підтримку здобувачів  

фахової передвищої  освіти. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

9. Забезпечити моніторинг відповідної  інформації  для  ефективного управління  

освітньо-професійними  програмами та  іншою діяльністю  закладу. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Учасники освітнього процесу. 

 

10. Забезпечити 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. 

Упродовж 2021-2022 н.р.  Учасники освітнього процесу. 

 

11. Забезпечення  дотримання  студентоорієнтованого  навчання  в освітньому 

процесі. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Викладачі коледжу. 

 



12. Продовжити   роботу  з  розгортання    у  коледжі   інформаційно-освітнього    

середовища  на  базі    корпоративного акаунту Google Workspace,  що  надає    

нові  можливості  для більш  активного  залучення  студентів  до освітнього 

процесу, підвищення    якості    освіти    та  впевненого    наближення    до    

стандартів  європейської  освіти. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Адміністрація коледжу, викладачі. 

 

13. Продовжити  роботу  з  запровадження  дуальної  форми    здобуття  освіти  з 

метою  підвищення якості  професійної підготовки здобувачів  освіти. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

14. Продовжити    роботу  з  формування    інклюзивного    освітнього середовища  

для студентів з особливими освітніми  потребами. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Адміністрація коледжу. 

 

15. Створювати    необхідні  умови    для  активного  відвідування викладачами  

засідань  обласних  методоб’єднань; здійснювати  матеріальне  та моральне  

заохочення  викладачів, що беруть  активну участь  у їх роботі. 

Упродовж 2021-2022н.р. Адміністрація коледжу. 

 

16. Інформацію про підсумки успішності, захисту дипломних проєктів та 

кваліфікаційного екзамену 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 2021року.  Голови ЦК, викладачі. 

 

17. Продовжити  практику  розгляду  питань  успішності  студентів  на засіданнях 

педагогічної ради коледжу. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Завідувачі відділень.      

   

18. Проаналізувати хід і результати державних екзаменів 2021 року та розробити  

заходи,  спрямовані  на  підвищення  рівня  підготовки  молодших спеціалістів. 

До 01.09.2021р.  Адміністрація коледжу, голови 

циклових комісій 

 

19. Розробити  заходи  щодо ліквідації  виявлених  недоліків  та попередження 

прогалин у знаннях, уміннях і навичках майбутніх випускників. 

До 01.09.2021р.  Адміністрація коледжу, голови 

циклових комісій 

 

20. Продовжити практику  проведення  поточного  та  підсумкового моніторингу 

успішності та відвідування студентами навчальних занять. 

Упродовж 2021-2022н.р. Завідувачі відділень.    

 

21. Підвищувати активність студентів шляхом навчальної  мотивації; 

забезпечення відповідності організаційних форм і засобів навчання його 

змісту, науково обґрунтованого відбору навчального матеріалу на основі 



логічного аналізу  й  виділення  основного  (інваріантного)  змісту;  урахування 

індивідуальних особливостей студентів. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Викладачі коледжу. 

 

22. Використовувати прийоми стимуляції  та  мотивації,  застосувати прийоми 

візуалізації  інформації,  що  дозволять  переводити  навчальну інформацію у 

візуальну форму й підвищити швидкість обробки та засвоєння матеріалу 

здобувачами освіти. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Викладачі коледжу. 

 

23. Упроваджувати прийоми організації самостійної навчальної активності 

студентів,  що  сприятиме  досягненню  репродуктивного,  продуктивного  й 

творчого рівнів засвоєння навчальної інформації. 

Упродовж 2021-2022н.р.    Викладачі коледжу. 

 

24. Ширше запроваджувати інноваційні технології навчання та формувати стійкі 

уявлення про форми та методи їх застосування. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Викладачі коледжу. 

 

25. Розвивати особистісну комунікативну компетентність, уміння логічно 

висловлюватися за будь-якої комунікативно-психологічної ситуації. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Викладачі коледжу. 

 

26. Результати  моніторингу  успішності  розглядати  на  засіданнях циклових 

комісій, старостату, зборах навчальних груп та оприлюднювати на 

інформаційних стендах, сайті закладу освіти. 

Упродовж 2021-2022н.р.  Куратори, старости навчальних 

груп, завідувачі відділень, голови 

циклових комісій  

 

27. Здійснювати технологічне забезпечення очного навчання, а в разі потреби –

змішаного або дистанційного навчання, врахувавши моніторинг 

дистанційного навчання. 

Упродовж 2021-2022 н.р. Адміністрація коледжу. 

 


