
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВІД 08.12.2022Р. 

Заслухавши та обговоривши питання:  

1. План  та  перспективи  проведення  профорієнтаційної  роботи  в  коледжі 

на  2022 – 2023 н.р. 

2. Аналіз результатів моніторингу якості знань здобувачів освіти із дисциплін 

«Математика», «Українська мова», «Іноземна мова», «Історія України» на 1 – 

2 курсах 

3. Системний підхід у діяльності психолога щодо попередження насильства, 

булінгу в освітньому середовищі коледжу 

4. Про стан висвітлення інформації на офіційний веб-сайт коледжу згідно 

ліцензійно-акредитаційних вимог. 

5. Про стан підготовки навчально-матеріальної бази коледжу до роботи в 

осінньо-зимовий період та стан охорони праці і пожежної безпеки. 

 

Педагогічна рада коледжу ухвалила: 

По 1 питанню 

1. Розробити «Положення про організацію профорієнтаційної роботи у 

Житомирському агротехнічному фаховому коледжі». Відповідальна: 

заступник директора з виховної роботи (протягом І семестру). 

2. З метою організації та проведення профорієнтаційної роботи закріпити 

працівників коледжу із числа адміністрації, викладачів циклових комісій та 

кафедр за загальноосвітніми школами, ліцеями, спортшколами, закладами 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. (по районах 

Житомирської області та м. Житомиру). Відповідальні: заступник директора 

з виховної роботи, працівники коледжу (протягом І семестру). 

3. Створити центр профорієнтаційної робити, з оформленням відповідної 

аудиторії з інформаційними стендами, друкованими матеріалами, 

презентаціями, відеороликами про коледж, відділення, спеціальності за якими 

здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів 

та бакалаврів. Відповідальні: адміністрація (протягом І семестру). 

4. Сформувати кошторис витрат для систематичного проведення 

профорієнтаційної роботи та піар акцій коледжу. Відповідальні: 

адміністрація (протягом І семестру). 

5. Оновити профорієнтаційні матеріали (буклети, інформаційні листівки, 

презентації, відеоролики). Відповідальні: адміністрація (протягом І 

семестру). 

6. Проводити дні відкритих дверей (онлайн та офлайн) на постійній основі. 

Відповідальні: адміністрація (протягом навчального року). 

7. Створити агітаційну профорієнтаційну групу зі здобувачів освіти коледжу 

для проведення профорієнтаційної роботи по районах області та м. Житомиру. 

Відповідальні: адміністрація (протягом навчального року). 



8. Регулярно направляти на електронні адреси шкіл, ліцеїв, закладів 

професійно-технічної освіти інформацію про проведення Днів відкритих 

дверей та спеціальності за якими здійснюється підготовка фахових молодших 

бакалаврів, молодших бакалаврів та бакалаврів. Відповідальні: 

відповідальний секретар приймальної комісії (протягом навчального року). 

9. Посилити профорієнтаційну роботу в соціальних мережах та онлайн 

платформах Instagram, Facbook. Регулярно розміщувати рекламні матеріали 

про вступ на сайті коледжу; на сітілайтах та білбордах; в засобах масової 

інформації та в студентсько-викладацькій газеті «Крошенка»; проводити 

онлайн екскурсії, зустрічі здобувачів освіти різних спеціальностей з 

абітурієнтами. Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

(протягом навчального року). 

По 2 питанню 

1. Взяти до уваги інформацію результатів моніторингу якості знань здобувачів 

освіти із дисциплін: «Математика», «Українська мова», «Іноземна мова», 

«Історія України» на 1 – 2 курсах та здійснити повторний моніторинг у квітні 

– березні 2023 року.  (Члени педагогічної ради, 08.12.2022р.)(Відповідальні: 

викладачі дисциплін: «Математика», «Українська мова», «Іноземна мова», 

«Історія України», квітень-березень 2023 р.) 

По 3 питанню 

1. Викладачам, кураторам, психологу коледжу, беручи до уваги проблеми у 

протидії насильства й булінгу, оновити види діяльності та забезпечити 

системну роботу з питань попередження та подолання проявів насильства в 

освітньому середовищі, відмовившись від неефективних, формальних заходів. 

Відповідальні: психолог, куратори навчальних груп, викладачі (протягом 

навчального року). 

2. Розширити форми і методи роботи з батьками, сім’ями, які потрапили в 

складні життєві обставини; налагодити більш тісні взаємодії закладів освіти з 

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Службами у справах 

дітей.  Відповідальна: психолог (протягом навчального року). 

По 4 питанню 

1. Підвищити персональну відповідальність завідувачів кафедрами, голів 

циклових комісій щодо покращення наповнення інформацією на офіційному 

веб-сайті коледжу згідно ліцензійно-акредитаційних вимог. Здійснити 

повторну перевірку в лютому 2023 року. Відповідальні: голови циклових 

комісій, завідувачі кафедр (протягом навчального року). 

По 5 питанню 

1. Звернути увагу всіх кураторів навчальних груп про необхідність 

проведення інструктажів з охорони праці і техногенної безпеки на передодні 

канікул, перебування здобувачів освіти вдома, на вулиці, в спеціалізованих 

установах, транспорті. Відповідальні: керівник підрозділу з охорони праці, 

куратори навчальних груп (протягом навчального року). 



2. Зкорегувати алгоритм дій на випадок припинення подачі електроенергії під 

час навчального процесу та дій у випадках виявлення вибухових предметів, 

мін, снарядів частин ворожих ракет, замаскованих підозрілих предметів. 

Відповідальні: Демянов В.І., Сівченко О.В., працівники коледжу (постійно).  

3. Здобувачам освіти, працівникам коледжу неухильно дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Відповідальні: керівник підрозділу з охорони праці, 

куратори навчальних груп (протягом навчального року). 

 


